
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Εργαζομένων Ομίλου Επιφανίου 

 

Στην Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. ΛΤΔ και τις θυγατρικές εταιρείες Hydrotherm Co. Ltd, Hydrotherm (Limassol) 
Limited, Hydrotherm (Paphos) Limited, Stelmeco Ltd και τη συνδεόµενη εταιρεία Big Solar Cyprus Ltd, 
νοιαζόµαστε για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδοµένων και 
λαµβάνουµε µέτρα για να διασφαλίσουµε ότι τα προσωπικά σας δεδοµένα τυγχάνουν της δέουσας επεξεργασίας 
όταν αυτά βρίσκονται στην κατοχή µας, καθώς και στην κατοχή άλλων προσώπων στα οποία δυνατόν να τα 
αποκαλύψουµε. 

Η Πολιτική αυτή επεξηγεί πότε και γιατί συλλέγουµε προσωπικά δεδοµένα (ή προσωπικές πληροφορίες) για τα 
άτοµα που εργάζονται σε εµάς ή που αιτούνται να εργαστούν σε εµάς, τον τρόπο µε τον οποίο τα χρησιµοποιούµε, 
τους όρους υπό τους οποίους δυνατόν να τα αποκαλύψουµε σε τρίτους και τον τρόπο µε τον οποίο τα διατηρούµε 
ασφαλή. 

Δυνατόν να αλλάξουµε την Πολιτική αυτή από καιρό σε καιρό. Εάν επιφέρουµε αλλαγή στη παρούσα Πολιτική η 
οποία είναι ουσιώδης, θα σας ενηµερώσουµε σχετικά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Σε συµµόρφωση µε τον Νόµο και συγκεκριµένα τον Κανονισµό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών 
Δεδοµένων, ο Όµιλος εταιρειών µας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΥΠΔ). 
Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά µε αυτή την Πολιτική Απορρήτου ή οποιαδήποτε ερώτηση 
ή παράπονο σχετικά µε τον τρόπο χειρισµού των προσωπικών σας δεδοµένων, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον 
ΥΠΔ µας ως εξής: 

Κος Μιχάλης Κυθρεώτης  
Email: dpo@epiphaniou.com 
Τηλ.: 22793333 
Φαξ: 22431534 
Διεύθυνση: Μάρκου Δράκου 21, Παλουριώτισσα, Τ.Κ. 29078, 1621 Λευκωσία, Κύπρος. 

 

Ποιοι είµαστε; 

Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. ΛΤΔ & Όµιλος εταιρειών 
Μάρκου Δράκου 21, 1040 Λευκωσία 
Τ.Κ. 29078, 1621 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ.: 22793333 
Φαξ: 22431534 
Email: info@epiphaniou.com 
Ιστοσελίδα: http://www.epiphaniou.com/  

Φύση εργασιών: Εµπόριο προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για τον κλάδο των οικοδοµών και κατασκευών, 
συµπεριλαµβανοµένων των ειδών υγιεινής, των συστηµάτων κλιµατισµού, των φωτοβολταϊκών συστηµάτων και των 
δοµικών υλικών. 

 

Με ποιον τρόπο συλλέγουµε πληροφορίες από εσάς; 

 

Λαµβάνουµε πληροφορίες σχετικά µε εσάς: 



- όταν αιτηθείτε να προσληφθείτε στην υπηρεσία µας στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης µέσω της 
αίτησης που υποβάλλετε απευθείας ή µέσω γραφείου εξευρέσεως εργασίας (employment agency) µε το 
οποίο συνεργάζεστε,  

- µέσω του εντύπου που συµπληρώνετε και υποβάλλετε µαζί µε συνηµµένα έγγραφα κατά τη πρόσληψη σας, 

- κατά τη διάρκεια της εργοδότησής σας µέσω της άσκησης των εργασιακών σας καθηκόντων, της 
καταβολής του µισθού σας και άλλων ωφεληµάτων από µέρους µας καθώς και σχετικών επικοινωνιών ή 
σηµειωµάτων και, 

- µέσω της υποβολής και/ή αιτιολόγησης αιτηµάτων προς εµάς που αφορούν άδειες, αλλαγές στους όρους 
εργασίας ή άλλα αιτήµατα σας. 

 

Τι είδους πληροφορίες συλλέγονται από εµάς; 

 

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουµε δυνατόν να περιλαµβάνουν το όνοµα σας, τον αριθµό ταυτότητας, την 
ηµεροµηνία γέννησης σας, οικογενειακή κατάσταση, πληροφορίες εξαρτωµένων σας, τον αριθµό του διαβατηρίου ή 
του δελτίου ταυτότητας, τον αριθµό ARC για µη Ευρωπαίους πολίτες, το φύλο, τον αριθµό κοινωνικών ασφαλίσεων 
σας, τον αριθµό τηλεφώνου, τη διεύθυνση σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τον λογαριασµό IBAN, τα 
αντίγραφα του διαβατηρίου ή της ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας συγγενικού σας προσώπου για  περίπτωση 
εκτάκτου ανάγκης, το µισθό και τα άλλα ωφελήµατα σας όπως είναι η συµµετοχή σας σε οµαδικό σχέδιο 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και σε Ταµείο Προνοίας υπαλλήλων, ως επίσης και τυχόν δάνεια από το εν λόγω 
ταµείο, τη σύµβαση εργασίας σας και τα εργασιακά καθήκοντα σας, τη δήλωση εµπιστευτικότητας (µέσω της 
συµπλήρωσης σχετικού εντύπου), δεδοµένα θέσης και κίνησης των οχηµάτων της εταιρείας, λεπτοµέρειες εξόδων 
σας για σκοπούς εκτέλεσης της εργασίας σας, όπως µεταφορικά έξοδα, τηλέφωνα, έξοδα περιποίησης πελατών κλπ, 
την ώρα άφιξης και αναχώρησής σας από τις εγκαταστάσεις της εργασίας σας, τον κωδικό/κάρτα πρόσβασης σας 
στις εγκαταστάσεις αυτές, σεµινάρια τα οποία παρακολουθείτε, τις άδειες σας, αναφορές ή αξιολογήσεις ως προς την 
αποδοτικότητά σας, τα µέρη των συστηµάτων µας στα οποία έχετε πρόσβαση και σε ορισµένες περιπτώσεις, τις 
ενέργειες στις οποίες προβαίνετε επί των εν λόγω συστηµάτων, προειδοποιητικές επιστολές και αλληλογραφία, το 
γεγονός και τους λόγους τυχόν απόλυσής σας ή µη πρόσληψης σας καθώς και άλλες πληροφορίες που µας 
παραχωρείτε στα πλαίσια της αίτησης σας για εργοδότηση ή κατά τη διάρκεια αυτής, όπως βιογραφικό σας 
σηµείωµα, συστατικές επιστολές που σας αφορούν, ακαδηµαϊκά και άλλα προσόντα, λεπτοµέρειες αναφορικά µε 
προηγούµενη επαγγελµατική σας εµπειρία, πιστοποιητικά/διπλώµατα παρακολούθησης σεµιναρίων, εάν είστε 
κάτοχος διπλώµατος οδήγησης, καθώς και λεπτοµέρειες αναφορικά µε το ποινικό σας µητρώο.  

Συλλέγουµε περαιτέρω οπτικό υλικό µέσω κάµερας που λειτουργεί σε χώρους εµπορευµάτων, παραγωγής και 
αποθήκευσης καθώς και στην είσοδο καταστηµάτων όπου υπάρχει σχετική σήµανση.  

Τέλος, συλλέγουµε ευαίσθητα δεδοµένα σας, συγκεκριµένα δεδοµένα υγείας, υπό µορφή ιατρικών πιστοποιητικών ή 
άλλως πως, στα πλαίσια υποβολής αδειών ασθενείας (µέσω συµπλήρωσης σχετικού εντύπου) ή διαχείρισης του 
ασφαλιστηρίου ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ή στον βαθµό που αυτά µπορεί να επηρεάσουν την αποδοτικότητά 
σας στην εργασία και/ή τα καθήκοντα εργασίας σας για τα οποία αιτείστε πρόσληψη. Επίσης, σε περιπτώσεις όπου 
πιθανώς να υπάρξει εργατικό ατύχηµα, συλλέγονται στοιχεία για τις συνθήκες του ατυχήµατος και τις συνέπειες σε 
θέµατα υγείας. 

Έχουµε εξετάσει τα σχετικά έντυπα µας ώστε να διασφαλίσουµε ότι συλλέγουµε και επεξεργαζόµαστε µόνο τις 
πληροφορίες που είναι απολύτως απαραίτητες για τον επιδιωκόµενο σκοπό που καθορίζεται ή είναι εµφανής σε εσάς 
ή απαιτείται από το νόµο, αποφεύγοντας µε τον τρόπο αυτό την υπερβολική ή µη αναγκαία επεξεργασία. Ως εκ 
τούτου πρόσθετες πληροφορίες όπως λεπτοµέρειες που αφορούν στο ποινικό µητρώο δεν ζητούνται από τούδε και 
στο εξής. 



 

Με ποιον τρόπο χρησιµοποιούνται οι πληροφορίες σας; 

 

Χρησιµοποιούµε τις πληροφορίες σας σύµφωνα µε το Άρθρο 6(α), ήτοι, για τους σκοπούς που έχετε συναινέσει, το 
Άρθρο 6(β), ήτοι, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την σύναψη και εκτέλεση της εργασιακής σύµβασης, το 
Άρθρο 6(γ), ήτοι, για σκοπούς συµµόρφωσης µας µε τις έννοµες µας υποχρεώσεις (όπως φορολογική και εργατική 
νοµοθεσία), το Άρθρο 6(στ), ήτοι, για τους σκοπούς των έννοµων συµφερόντων που επιδιώκουµε ως επιχείρηση και 
τα Άρθρα 9(2)(α) και 9(2)(β) τα οποία αφορούν σε ευαίσθητα δεδοµένα, συγκεκριµένα δεδοµένα υγείας και τα 
οποία τυγχάνουν επεξεργασίας µε τη ρητή συγκατάθεσης σας ή για σκοπούς συµµόρφωσης µας την εργατική και/ή 
κοινωνικοασφαλιστική νοµοθεσία αντίστοιχα. 

Πιο λεπτοµερώς: 

Άρθρο 6(β) 

- για να εξετάσουµε την αίτηση πρόσληψης σας, να διεξέλθουµε της σχετικής διαδικασίας αξιολογώντας τη 
καταλληλόλητα σας για τη θέση και για να συνάψουµε εργασιακή σύµβαση µαζί σας καθώς και για να σας 
ενηµερώσουµε για τη πρόσληψή σας ή µη καθώς και για σκοπούς εκτέλεσης της εργασιακής σύµβασης όπως είναι η 
καταβολή µισθού, η παροχή λοιπών ωφεληµάτων και η εξέταση αιτηµάτων αδειών. 

Άρθρο 6(γ) 

- για να συµµορφωθούµε µε τις υποχρεώσεις µας που απορρέουν από την εργατική και φορολογική νοµοθεσία, 
περιλαµβανοµένης και της νοµοθεσίας κοινωνικών ασφαλίσεων καθώς και µε τη νοµοθεσία που αφορά στην 
προστασία προσωπικών δεδοµένων, µεταξύ άλλων, αποστέλλοντας σας σχετικές εγκυκλίους, ενηµερώσεις και 
πληροφορίες.  

Άρθρο 6(στ) 

- για να σας ενηµερώνουµε για τυχόν αλλαγές στις πολιτικές της εταιρείας ή στην πολιτική προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων εργαζοµένων  

- για να επικοινωνούµε µαζί σας στα πλαίσια της σχέσης µας για σκοπούς ανάθεσης καθηκόντων, κοινοποίησης 
οδηγιών και για τη καλύτερη οργάνωση της εργασίας και για σκοπούς αποτελεσµατικής διοίκησης της εταιρείας 

- για τη προστασία και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων µας και της περιουσίας µας  

- για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας και διευκόλυνση της επίλυσης διαφορών που τυχόν προκύψουν 
µεταξύ πελάτη ή απαιτητή και εργαζοµένου 

- πιθανόν για να πραγµατοποιήσουµε έρευνες προσωπικού και στατιστικές, αφού προηγουµένως προβούµε στην 
ανωνυµοποίηση των σχετικών προσωπικών δεδοµένων 

Άρθρο 6(α) 

- για να σας αποστείλουµε επικοινωνίες που έχετε ζητήσει, όπως µια απάντηση σε ένα ερώτηµα ή παράπονο σας 

- οποιοδήποτε άλλο σκοπό έχουµε εξασφαλίσει τη προηγούµενη σας συγκατάθεση. 

 



Άρθρο 9(α) και (β)  

- για να διαχειριστούµε ή ανταποκριθούµε σε αιτήµατα σας για άδεια ασθενείας ή τη συµµετοχή σας στο 
οµαδικό σχέδιο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, περιλαµβανοµένων και των αναγκαίων αιτήσεων στο 
τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας. 

 

Είστε ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε µε τον ΥΠΔ, οι λεπτοµέρειες του οποίου αναφέρονται στην αρχή αυτής της 
Πολιτικής Προστασίας Δεδοµένων, εάν χρειάζεστε περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο χρήσης των 
πληροφοριών σας.   

 

Πού και για πόσο καιρό διατηρούµε τις πληροφορίες σας; 

Οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται σε φυσικά (έντυπα) αρχεία και σε διακοµιστές υπολογιστών που βρίσκονται στις 
εγκαταστάσεις µας στην Κύπρο. Κατ’ εξαίρεση, οι προσωπικές πληροφορίες που περιέχονται στo εταιρικό 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email), ή στον διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης δεδοµένων (drive) και το ηµερολόγιο 
(calendar) αποθηκεύονται από τη Google στους δικούς της διακοµιστές. 

Διατηρούµε τα δεδοµένα σας για όσο διάστηµα διαρκεί η εργασιακή µας σχέση και για χρονικό διάστηµα µετά τη 
λήξη αυτής ως είναι απαραίτητο για σκοπούς συµµόρφωσης µας µε την φορολογική νοµοθεσία καθώς και ώστε να 
είµαστε σε θέση να υπερασπιστούµε ή να ασκήσουµε οποιεσδήποτε νοµικές ενέργειες κατά ή εκ µέρους της 
εταιρείας µας. Γενικότερα, διατηρούµε τις πληροφορίες σας για όσο διάστηµα διατηρούµε συµβατική σχέση µαζί 
σας και έως έξι (6) έτη µετά από τον τερµατισµό ή τη λήξη της σχέσης αυτής.  

Σε περίπτωση που λάβαµε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή ή τη χρήση πληροφοριών για συγκεκριµένο σκοπό, 
θα διατηρούµε τις πληροφορίες αυτές µέχρι την επίτευξη του σκοπού αυτού ενόσω αυτός είναι σχετικός ή µέχρι να 
αποσύρετε τη συγκατάθεση σας ή προβάλετε εναντίωση όσον αφορά την επεξεργασία τους, όποιο από αυτά 
επισυµβεί πρώτο.  

Σε περίπτωση που δεν έχουµε συνάψει εργασιακή σχέση µαζί σας, διατηρούµε τα δεδοµένα σας για περίοδο έξι 
µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης σας για πρόσληψη στην εταιρεία µας. 

Όσον αφορά το οπτικό υλικό που καταγράφεται από κάµερες ως ανωτέρω εξηγούµε, αυτό διατηρούνται για  δύο 
βδοµάδες. 

Σηµειώνουµε ότι δεν παρακολουθούµε το οπτικό υλικό της κάµερας σε συνεχή βάση, η εν λόγω καταγραφή δε, 
γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα καταγραφής κάµερας και ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και όποτε 
κρίνουν αναγκαίο ή πρόσφορο οι διευθυντές των χώρων στους οποίους λειτουργεί το σχετικό σύστηµα.  

Σε περίπτωση που καθοριστεί άλλη µέγιστη περίοδος διατήρησης από τον Επίτροπο Προστασίας Δεδοµένων η οποία 
ισχύει για τα δεδοµένα εργαζοµένων, θα τηρούµε µια τέτοια καθορισµένη µέγιστη περίοδο διατήρησης. 

Μετά από την παρέλευση των προαναφερθέντων περιόδων διατήρησης, θα αποσύρουµε τις πληροφορίες από τα 
συστήµατά µας, διαγράφοντάς τις πληροφορίες αυτές ή θα τις διατηρούµε πλήρως ανώνυµες ούτως ώστε να µην 
είναι δυνατή πλέον η αναγνώριση σας µέσω των πληροφοριών αυτών. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, δεν θα 
διαγράψουµε όλες τις πληροφορίες αλλά µόνο εκείνες τις πληροφορίες όπως το όνοµα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που αποκαλύπτουν ότι οι πληροφορίες αυτές σας ανήκουν. 

Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας; 

Δεν θα πουλήσουµε ή ενοικιάσουµε τις πληροφορίες σας σε τρίτους και δεν θα τις κοινοποιήσουµε σε τρίτους για 
σκοπούς εµπορικής προώθησης ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από εµάς, µεταξύ των εταιρειών του οµίλου 



µας ως αναφέρεται κατωτέρω. 

Θα κοινοποιήσουµε τις πληροφορίες σας σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών. Αυτοί οι τρίτοι δυνατόν να είναι πάροχοι 
τεχνικών υπηρεσιών οι οποίοι µας παρέχουν τα συστήµατα λογισµικού (ή τη συντήρηση τους) τα οποία είναι 
απαραίτητα για να εκπληρώσουµε τα διοικητικά καθήκοντα που είναι εγγενή στη διαχείριση εργοδοτουµένων, του 
µισθολογίου και αδειών τους. Διατηρούµε σύµβαση που απαιτεί από αυτούς να διατηρούν τις πληροφορίες σας 
ασφαλείς και σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες του Κανονισµού Γενικής Προστασίας Δεδοµένων και να µην 
χρησιµοποιούν τις πληροφορίες αυτές για σκοπούς άµεσης εµπορικής προώθησης ή για άλλους σκοπούς εκτός από 
την παροχή της ως άνω τεχνικής υπηρεσίας προς την εταιρεία µας. 

Επίσης, διαβιβάζουµε τις πληροφορίες σας που περιέχονται στα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας και οι 
οποίες είναι αποθηκευµένες σε βάσεις δεδοµένων ή στο ηµερολόγιο στην Google, η οποία µας παρέχει σχετική 
τεχνική υπηρεσία επεξεργασίας δεδοµένων για τους εν λόγω σκοπούς. Διατηρούµε σύµβαση που απαιτεί από τον 
παροχέα, ο οποίος επί του παρόντος είναι η Google, να διατηρεί τις πληροφορίες σας ασφαλείς και σύµφωνα µε τις 
αρχές και τους κανόνες του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων.  Σηµειώνουµε ότι δεν παρακολουθούµε 
το υπηρεσιακό σας ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η διαβίβαση αυτή δε, γίνεται αυτόµατα µε τη χρήση από µέρους σας 
της σχετικής υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό, έχει µόνο το τµήµα ΙΤ του 
οµίλου, το οποίο εξασκεί την δυνατότητα αυτή µόνο σε περίπτωση αποχώρησης υπαλλήλου από την εταιρεία, προς 
εξασφάλιση των εταιρικών πληροφοριών που τυχόν ευρίσκονται στον εν λόγω λογαριασµό. 
Δυνατόν επίσης να µεταβιβάσουµε τις πληροφορίες σας στους δικηγόρους και τους λογιστές / ελεγκτές µας στον 
βαθµό που είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούµε ή να προβούµε σε νοµικές αξιώσεις και να συµµορφωθούµε µε 
τις νοµικές µας υποχρεώσεις ως προς τα θέµατα φορολογίας.  

Επίσης µεταβιβάζουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα στις τράπεζες µας στην Κύπρο, συγκεκριµένα για σκοπούς 
καταβολής των µισθών σας και άλλων πληρωµών ή ωφεληµάτων. Οι τράπεζες είναι οι ίδιες υπεύθυνοι επεξεργασίας 
προσωπικών δεδοµένων οι οποίες δεσµεύονται από όλες τις υποχρεώσεις του Γενικού Κανονισµού Προστασίας 
Προσωπικών Δεδοµένων και από τις πολιτικές τους ως προς τη προστασία προσωπικών δεδοµένων. 

Δυνατόν να µεταβιβάσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτους ως µέρος µιας πώλησης µέρους ή του συνόλου 
των δραστηριοτήτων και των περιουσιακών µας στοιχείων σε οποιονδήποτε τρίτο ή ως µέρος οποιασδήποτε 
αναδιάρθρωσης ή αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων µας. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβουµε µέτρα για να 
διασφαλίσουµε ότι όλες οι αρχές και συναφή δικαιώµατα σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως προκύπτουν από τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, τηρούνται πλήρως, 
πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από τη σχετική µεταβίβαση. 

Τέλος, δυνατόν να αποκαλύψουµε τις πληροφορίες σας σε δηµόσιες και/ή ρυθµιστικές αρχές, εάν η αποκάλυψη αυτή 
απαιτείται από το νόµο ή διάταγµα που εκδίδεται από δικαστήριο. 

Ποια είναι τα δικαιώµατα σας; 

Μπορείτε ανά πάσα στιγµή να µας στείλετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω αιτήµατα και θα ανταποκριθούµε σε αυτό 
το συντοµότερο και εν πάση περιπτώσει, µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία λήψης του αιτήµατος σας και θα 
σας ενηµερώσουµε για τη δράση που έχουµε λάβει. Αν το αίτηµά σας είναι περίπλοκο, θα σας ζητήσουµε σχετική 
παράταση πριν λήξει η προαναφερθείσα περίοδος του ενός µηνός.  

Εάν έχουµε βάσιµους λόγους για να αρνηθούµε να ικανοποιήσουµε το αίτηµα σας, θα σας ενηµερώσουµε αναλόγως 
και σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωµα να υποβάλετε σχετικό παράπονο στην Κυπριακή αρχή προστασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι, στην Επίτροπο Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
http://www.dataprotection.gov.cy/  εάν πιστεύετε ότι η απόφασή µας είναι αδικαιολόγητη. 

Τα πιο κάτω είναι τα αιτήµατα που έχετε δικαίωµα να µας υποβάλετε: 

Αίτηµα για να διαγράψουµε µόνιµα όλα ή ορισµένα από τα δεδοµένα σας από τα αρχεία µας (δικαίωµα στη λήθη 
ή δικαίωµα διαγραφής), για παράδειγµα, όταν δεν έχουµε πλέον λόγους για να τα διατηρήσουµε. 



Αίτηµα για να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούµε στα αρχεία µας (δικαίωµα πρόσβασης). 

Αίτηµα για να σας παρέχουµε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που υπάρχουν στα αρχεία µας, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική µορφή. Εάν χρειάζεστε περισσότερα από ένα αντίγραφα, δυνατόν να σας χρεώσουµε το ανώτατο ποσό 
των 10,00 ευρώ ως διοικητικές δαπάνες. (δικαίωµα για λήψη αντιγράφου). 

Αίτηµα για να ενηµερώνουµε ή να διορθώσουµε τις πληροφορίες που διατηρούµε στα αρχεία µας (δικαίωµα 
διόρθωσης), για παράδειγµα, σε περίπτωση που δεν είναι επικαιροποιηµένες ή περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες. Σε 
περίπτωση που προσωπικά σας δεδοµένα έχουν αλλάξει ή διαφοροποιηθεί, παρακαλούµε όπως ασκήσετε το σχετικό 
δικαίωµα ώστε να µας επιτρέψετε να διασφαλίσουµε ότι τα δεδοµένα που κατέχουµε για εσάς είναι ακριβή και 
επικαιροποιηµένα.  

Αίτηµα για να σας παρέχουµε πληροφορίες που σας αφορούν τις οποίες διατηρούµε στα αρχεία µας σε δοµηµένο, 
κοινώς χρησιµοποιούµενο και αναγνώσιµο από µηχανήµατα µορφότυπο ή να τις διαβιβάσουµε µε τέτοιο τρόπο σε 
άλλον πάροχο της επιλογής σας, εάν αυτή η διαβίβαση ή η µεταβίβαση είναι τεχνικά δυνατή (δικαίωµα 
φορητότητας). Παρακαλούµε σηµειώστε ότι αυτό το δικαίωµα εφαρµόζεται µόνο σε σχέση µε τα δεδοµένα που µας 
δώσατε εσείς οι ίδιοι και τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας µε ηλεκτρονικά µέσα. 

Αίτηµα να παύσουµε να κάνουµε οτιδήποτε µε τις πληροφορίες σας χωρίς ωστόσο να τις διαγράψουµε από τα αρχεία 
µας (δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας). 

Αίτηµα να σταµατήσουµε την επεξεργασία των πληροφοριών σας για σκοπούς άµεσης εµπορικής 
προώθησης ή βάσει νόµιµων συµφερόντων που επιδιώκονται από την εταιρεία µας όπως εξηγείται στο 
τέταρτο ερώτηµα της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδοµένων (δικαίωµα εναντίωσης). Σε περίπτωση 
άµεσης εµπορικής προώθησης, θα σταµατήσουµε να επεξεργαζόµαστε τις πληροφορίες σας ως αποτέλεσµα 
ενός τέτοιου αιτήµατος σας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, θα πράξουµε το ίδιο, εκτός αν έχουµε 
επιτακτικούς λόγους για να αρνηθούµε κάτι τέτοιο, οπότε θα σας ενηµερώσουµε αναλόγως.  

Εάν επιθυµείτε να ασκήσετε κάποιο από τα πιο πάνω δικαιώµατα, µπορείτε να το πράξετε επικοινωνώντας µε τον 
ΥΠΔ σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται πιο πάνω στην παρούσα Πολιτική Προστασίας 
Δεδοµένων, κατά προτίµηση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθορίζοντας τον τύπο του δικαιώµατος που 
επιθυµείτε να ασκήσετε. 

Παρακαλούµε σηµειώστε ότι προτού λάβουµε οποιαδήποτε δράση σύµφωνα µε οποιαδήποτε από τα πιο πάνω 
αιτήµατα σας, δυνατόν να σας ζητήσουµε να αποδείξετε την ταυτότητα σας εάν αµφιβάλλουµε για την αληθινή ή 
σωστή ταυτότητα σας. Αν δεν µπορούµε να σας ταυτοποιήσουµε, ήτοι διότι δεν διατηρούµε προσωπικά δεδοµένα 
που ανήκουν στο άτοµο που λέτε ότι είστε, θα σας ενηµερώσουµε αναλόγως και δεν θα ενεργήσουµε σε σχέση µε το 
αίτηµα σας. 

Ποια µέτρα ασφαλείας εφαρµόζουµε για την προστασία των πληροφοριών σας; 

Όταν µας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, λαµβάνουµε οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για να διασφαλίσουµε ότι 
θα είναι ασφαλείς και προστατευµένες από µη εξουσιοδοτηµένη αποκάλυψη, τροποποίηση, τυχαία απώλεια ή άλλη 
παραβίαση.  

 

Μεταβίβαση των πληροφοριών σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Δεν διαβιβάζουµε τις πληροφορίες σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός στον βαθµό που, όπως επεξηγείται πιο 
πάνω, χρησιµοποιούµε υπηρεσίες cloud από τρίτους όπως το Google email. 

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών µε τους οποίους συνεργαζόµαστε ως 
εξηγούµε ανωτέρω χρησιµοποιούν εξυπηρετητές για τη φύλαξη δεδοµένων που ευρίσκονται σε τρίτες χώρες όπως 



είναι η Αµερική,  δεν µεταβιβάζουµε τις πληροφορίες σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν χρειαστεί ποτέ να 
µεταβιβάσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα σε µια χώρα που δεν είναι Κράτος Μέλος της ΕΕ, θα διασφαλίσουµε ότι 
τα προσωπικά σας στοιχεία θα έχουν ανάλογο και/ή κατάλληλο σεβασµό και προστασία, συγκεκριµένα 
υπογράφοντας µε συµβαλλόµενα µέρη εκτός της ΕΕ, συµφωνίες ανταλλαγής δεδοµένων ή συµφωνίες «από 
υπεύθυνο επεξεργασίας προς εκτελούντα την επεξεργασία», οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισµού, και 
ιδίως του Άρθρου 46, εάν η χώρα είναι µία χώρα για την οποία δεν υπάρχει Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ σχετικά 
µε την Επάρκεια, σύµφωνα µε το Άρθρο 45 του Κανονισµού. 

 


