Λευκωσία, Ιούνιος 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- GDPR

Για τον σκοπό της εξυπηρέτησης της αίτησης συμμετοχής / σύμβασής σας, η εταιρεία «GMM
GLOBAL MONEY MANAGERS LTD» (Λ. Αγίων Ομολογητών 26Β, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. + 357
22205858), στο εξής η «Εταιρεία», επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας που είναι αναγκαία
για την διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Συγκεκριμένα καταχωρούνται τα στοιχεία ταυτοποίησης και τιμολόγησής σας, στοιχεία
επικοινωνίας, στοιχεία πληρωμών, στοιχεία σχετικά με το εισόδημα και το οικονομικό σας προφίλ
καθώς και επενδυτικές πληροφορίες.
Σκοπός και ταυτόχρονα νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η εκτέλεση της
σύμβασής σας, καθώς και η λογιστική διαχείριση και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας
που επιβάλλονται από το νόμο. Η παροχή των στοιχείων αυτών εκ μέρους σας αποτελεί συμβατική
και νόμιμη υποχρέωσή σας και τυχόν μη παροχή τους καθιστά αδύνατη τη σύναψη της σύμβασης
διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.
Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι οι αρμόδιες Κυπριακές Αρχές σύμφωνα με τη νομοθεσία περί
αμοιβαίων κεφαλαίων και με βάση το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS), την συμφωνία FATCA και
το τραπεζικό ίδρυμα / θεματοφύλακα που είναι κατατεθειμένο το ενεργητικό των αμοιβαίων
κεφαλαίων. Επιπλέον, τα δεδομένα σας μπορεί να κοινοποιούνται σε προμηθευτές της Εταιρείας
(παρόχους υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, λογιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
ελέγχου) στον βαθμό και μόνο που αυτό απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών τους προς την
Εταιρεία. Τα δεδομένα σας τηρούνται με ασφάλεια από την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα που
ορίζεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα προς την Εταιρεία για να αποκτήσετε πρόσβαση στα
δεδομένα που τηρεί για εσάς, καθώς επίσης και να ζητήσετε την διόρθωση ή διαγραφή των
δεδομένων σας, στον βαθμό που ένα τέτοιο δικαίωμα δεν εμποδίζεται από το νόμο, καθώς και να
υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν
πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD
Λ. Αγίων Ομολογητών 26Β, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. + 357 22205858
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Με ποιόν μπορείτε να επικοινωνήσετε για τυχόν απορίες σχετικά με την παρούσα καθώς και για
την άσκηση των δικαιωμάτων σας
GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD
Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Λ. Αγίων Ομολογητών 26Β, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. + 357 22205858
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : v.tarasi@global-mm.com

Για την,
GMM Global Money Managers LTD
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