Για την Προστασία της Τραπεζικής Πίστης και των Δικαιωμάτων του Πολίτη

Η

«Άρτεμις
Τραπεζικά
Συστήματα
Πληροφοριών
Λτδ»
(«Άρτεμις»)
ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την
ανάπτυξη και διαχείριση Αρχείου Δεδομένων
Οικονομικής Συμπεριφοράς («Αρχείο») για την
προστασία της εμπορικής πίστης και τη μείωση
των επισφαλειών προς όφελος του τραπεζικού
συστήματος και των συναλλασσομένων.
Ο Μηχανισμός Ανταλλαγής Δεδομένων
«Αίαντας» λειτουργεί προς εξυπηρέτηση των
Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων
(ΣΠΙ)
και
του
Οργανισμού
Χρηματοδοτήσεως
Στέγης για σκοπούς ανταλλαγής δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς μεταξύ των πιο πάνω
Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΑΠΙ),
με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη
διαχείριση του πιστωτικού ή/και άλλων συναφών
κινδύνων προς όφελος τόσο των ίδιων των ΑΠΙ
όσο και των πελατών τους.
Περαιτέρω, στα πλαίσια της τροποποίησης του
Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου
(Ν.66(Ι)/97) (ο «Νόμος») και της εφαρμογής
της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
(Κ.Δ.Π 414/2013), εκδοθείσας δυνάμει του
άρθρου 41, εδάφια (6) και (7) του Νόμου, με τίτλο
«Η περί του Ορισμού Λειτουργίας Συστήματος
ή Μηχανισμού Ανταλλαγής, Συγκέντρωσης και

Παροχής Δεδομένων μεταξύ των Αδειοδοτημένων
Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Πιστωτικών Ιδρυμάτων
που λειτουργούν στη Δημοκρατία δυνάμει του
άρθρου 10Α του Νόμου Οδηγία του 2013» (η
«Οδηγία»), όλα τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά
Ιδρύματα και τα Πιστωτικά Ιδρύματα που
λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, δυνάμει
του άρθρου 10Α του Νόμου, υποχρεούνται
όπως συμμετέχουν στους Μηχανισμούς
Ανταλλαγής Δεδομένων «Άρτεμις» και «Αίαντας»
αντίστοιχα (οι Τράπεζες στο Μηχανισμό
Ανταλλαγής Δεδομένων «Άρτεμις» και τα ΣΠΙ
και ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
στο Μηχανισμό Ανταλλαγής Δεδομένων
«Αίαντας») και παρέχουν στους Μηχανισμούς
αυτούς, δεδομένα που αφορούν την οικονομική
συμπεριφορά πελατών τους (ο όρος «πελάτης»,
σύμφωνα με την Οδηγία, σημαίνει φυσικό ή νομικό
πρόσωπο και περιλαμβάνει τον πρωτοφειλέτη,
εγγυητή του πρωτοφειλέτη, παροχέα εξασφάλισης
του πρωτοφειλέτη και τα συνδεδεμένα με αυτούς
πρόσωπα). Σημειώνεται ότι, τα δεδομένα αυτά,
καταχωρούνται στα αρχεία της Άρτεμις και του
Αίαντα κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που
αναφέρονται στην Οδηγία και διατίθενται στους
Αποδέκτες, που περιγράφονται πιο κάτω, με σκοπό
την αξιολόγηση, μαζί με άλλες πληροφορίες
που κατέχουν οι Αποδέκτες, του αξιόχρεου των
πελατών ή των δυνητικών πελατών τους.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
Αποδέκτες των δεδομένων των αρχείων της
Άρτεμις και του Αίαντα είναι Αδειοδοτημένα
Πιστωτικά Ιδρύματα και Πιστωτικά Ιδρύματα που
λειτουργούν στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου
10Α του Νόμου καθώς επίσης και η Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΑΛΛΑΖΟΝΤΑΙ
Στα αρχεία της Άρτεμις και του Αίαντα θα
διατηρούνται και θα ανταλλάζονται δεδομένα,
σύμφωνα με την Οδηγία, σε σχέση με τις εξής
κατηγορίες πληροφοριών καθώς και όποιες
άλλες πληροφορίες καθορίζονται στην Οδηγία:
• Εξυπηρετούμενες χορηγήσεις*
• Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις*
• Τερματισμένοι λογαριασμοί*
• Αγωγές, Διαιτησίες και Δικαστικές Αποφάσεις
που αφορούν πιστωτικές διευκολύνσεις οι
οποίες παραχωρήθηκαν από τις Τράπεζες και
τα ΣΠΙ.
• Καταχωρήσεις για εκδότες ακάλυπτων επιταγών
που λαμβάνονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή
του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ).
• Πτωχεύσεις και αιτήσεις πτωχεύσεων που
λαμβάνονται από τον Έφορο Εταιρειών και
Επίσημο Παραλήπτη, μέσω του Συνδέσμου
Τραπεζών Κύπρου.

• Διαλύσεις και αιτήσεις για διάλυση εταιρειών
που λαμβάνονται από τον Έφορο Εταιρειών
και Επίσημο Παραλήπτη, μέσω του Συνδέσμου
Τραπεζών Κύπρου.
(*) για τα ακόλουθα είδη λογαριασμών: Δάνεια,
Ενοικιαγορές, Τρεχούμενοι λογαριασμοί με
όριο, Πιστωτικές κάρτες, Εμπορικά εισπρακτέα,
Τραπεζικές εγγυήσεις και Ενέγγυες πιστώσεις.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα πρόσβασης
και διόρθωσης στα αρχεία της Άρτεμις και
του Αίαντα αντίστοιχα για τα προσωπικά του
δεδομένα, όπως προβλέπουν οι σχετικές
πρόνοιες της νομοθεσίας. Για την εξυπηρέτηση των
ενδιαφερομένων στην άσκηση του δικαιώματος
πρόσβασης και διόρθωσης δεδομένων, η Άρτεμις
και ο Αίαντας διαθέτουν Γραφεία Εξυπηρέτησης
Κοινού, τα οποία δέχονται και εξετάζουν τα
σχετικά αιτήματα και απαντούν σε αυτά εγγράφως,
σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών άρθρων
της νομοθεσίας. Η άσκηση του δικαιώματος
πρόσβασης και μόνο, γίνεται έναντι καταβολής
του ποσού των δεκαεπτά Ευρώ (€17).
Το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης
παρέχεται και στα νομικά πρόσωπα.
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