
 

BIOMETRIC DATA - CONSENT /  

ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

 

 
 

DATE / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ       

NAME / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ       

ΙD / PASSPORT NO. /  
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 

      

Biometrics refer to the measurement and analysis of unique physical or behavioural human characteristics. 

Ancoria Bank will use the palm veins characteristics for the sole purpose of verifying customer identity prior 

to granting access to the services provided by the Bank’s Self Service Kiosks (“SSKs”). 

You have the choice not to provide your Biometric Data but still receive the same level and range of SSK 
services by using your Card issued by the Bank. 

You have the right to withdraw your consent (opt-out) at any time by completing and signing the Biometric 

Data - Withdrawal of Consent form which can be found at our Banking Centres or on the Bank’s website 

at www.ancoriabank.com.This form should be submitted to the Data Controller (the Bank) at any Banking 

Centre or by sending it via email at info@ancoriabank.com or by post at 12 Demostheni Severi Avenue, 

1080 Nicosia, Cyprus. / 

Τα Βιομετρικά Δεδομένα αναφέρονται στην μέτρηση και ανάλυση των μοναδικών φυσικών ή 

συμπεριφοριστικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου. Η Ancoria Bank χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά 

των φλεβών της παλάμης σας θα εξακριβώνει την ταυτότητα σας με αποκλειστικό σκοπό την πρόσβαση σας 

στα καταστήματα μας και στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Κιόσκια Αυτοεξυπηρέτησης/ Self Service 

Kiosks (“SSKs”).  

 

Έχετε την επιλογή να μην παράσχετε τα βιομετρικά σας δεδομένα και θα συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο 

επίπεδο και εύρος υπηρεσιών από τα SSKs χρησιμοποιώντας την κάρτα σας. 

 

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή συμπληρώνοντας και 

υπογράφοντας το έντυπο Βιομετρικά Δεδομένα – Απόσυρση Συγκατάθεσης. Το εν λόγω έντυπο 

μπορείτε να το βρείτε στα καταστήματά μας ή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.ancoriabank.com και να 

το υποβάλετε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (Τράπεζα) σε οποιοδήποτε Κατάστημα ή να το στείλετε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ancoriabank.com ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 12, 1080 Λευκωσία, Κύπρος. 

 

I hereby agree and provide my consent to the Bank receiving and processing my Biometric Data. /  

Συμφωνώ και συγκατατίθεμαι όπως η Τράπεζα συλλέγει και επεξεργάζεται τα Βιομετρικά μου 

Δεδομένα.       

 

 

               ………………………………….. 

                     Signature / Υπογραφή 
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