
Ειδοποίηση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πως θα τα χρησιμοποιήσουμε 

Με βάση τον νέο κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστό και ως GDPR, σας ενημερώνουμε ότι 
συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που φαίνονται στην Αίτηση 
για Χορηγία (στο εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή «ΔΠΧ»), όπως επεξηγείται στις επόμενες παραγράφους. Αυτό γίνεται έτσι ώστε να 
είμαστε σε θέση να αξολογήσουμε την αίτησή σας με βάση τα κριτήρια που ισχύουν, να ζητήσουμε διευκρινίσεις εάν και όπου απαιτούνται, να σας 
καλέσουμε σε προσωπική συνέντευξη εφόσον απαιτηθεί και να σας ενημερώσουμε για την έκβαση της διαδικασίας. 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε 

Συλλέγουμε ΔΠΧ όπως φαίνονται στην αίτηση, που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και ΔΠΧ τρίτων προσώπων (π.χ. των γονέων και του εργοδότη τους) 
όπως απαιτεί η διαδικασία και τα κριτήρια των αιτήσεων. Επιπλέον, στα ΔΠΧ που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνονται το 
πιστοποιητικό γεννήσεως του αιτητή / τριας. Η μη ορθή και ολοκληρωμένη παροχή όλων των ΔΠΧ του εντύπου Αίτησης είναι δυνατόν να μην μας 
επιτρέψει να προχωρήσουμε με την αξιολόγηση της αίτησής σας. 

 

Ποια είναι η νόμιμη βάση για την επεξεργασία που εκτελούμε 
Η συγκεκριμένη επεξεργασία των ΔΠΧ γίνεται με βάση τα έννομα συμφέροντα μας σε σχέση με την διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης σας. 

 

Ειδικά σε σχέση με την επιπλέον επεξεργασία που τυγχάνουν τα ΔΠΧ των επιτυχόντων αιτητών / τριών, η νόμιμη βάση επεξεργασίας στην οποία 
στηριζόμαστε είναι η ρητή συγκατάθεση των προσώπων αυτών, όπως αυτή καταγράφεται στις προτιμήσεις στο τέλος της παρούσας ειδοποίησης. 

 

Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων 

Με βάση την πολιτική μας για την τήρηση των συγκεκριμένων ΔΠΧ (Retention Policy), τα ΔΠΧ που συλλέγουμε κατά την διαδικασία των αιτήσεων και 
της αξιολόγησης σας θα τηρούνται σε ταυτοποιήσιμη μορφή (δηλ. μορφή που συσχετίζεται μοναδικά με το άτομο σας) για περίοδο έξι (6) ετών από 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τους μη επιτυχόντες αιτητές, ενώ για τους επιτυχόντες για περίοδο έξι 
(6) ετών από την τελευταία πληρωμή με βάση την εγκεκριμένη χορηγία. Μετά την πάροδο των περιόδων αυτών, τα ΔΠΧ θα παύσουν ανέκκλητα να 
τηρούνται σε μορφή που συνδέεται με εσάς, εκτός και αν εσείς επιλέξετε να δώσετε ανανεωμένη έγγραφη συγκατάθεση για την τήρηση τους. 

Τρόποι επικαιροποίησης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων 
Έχετε την δυνατότητα να μας ενημερώνετε όποτε το θελήσετε για αναγκαίες αλλαγές στα ΔΠΧ σας, με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) 
στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) στην διεύθυνση gakorellis@phoenixpro.com. Στο μήνυμα αυτό, θα πρέπει να 
αναγράφετε τις αλλαγές που επιθυμείτε, ή – για επεξεργασίες που γίνονται με βάση την συγκατάθεση σας - το αίτημα σας για διακοπή της επεξεργασίας 
των ΔΠΧ σας από εμάς, περιλαμβανομένης και της διακοπής της επικοινωνίας μας μαζί σας, χωρίς να επηρεάζεται επεξεργασία που έχει διενεργηθεί 
πριν την απόσυρση της συγκατάθεσης σας. Εφόσον δεν υπάρχει οποιοσδήποτε νόμιμος λόγος που να μας επιτρέπει ή να μας επιβάλλει να μη 
προχωρήσουμε σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, θα εκτελέσουμε τις οδηγίες σας και θα σας ενημερώσουμε σύμφωνα με τις πρόνοιες του GDPR. 

Εξωτερικοί Συνεργάτες («Τελούντες την Επεξεργασία») 
Όπως κάθε οργανισμός, χρησιμοποιούμε συνεργάτες ως μέρος των διαδικασιών μας. Τέτοια τρίτα μέρη περιλαμβάνουν νομικά ή / και φυσικά 
πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ή προϊόντα σχετικά με την τεχνολογία, την διαχείριση εγκαταστάσεων, νομικούς και άλλους τομείς που ενδέχεται 
να έχουν αντίκτυπο στην επεξεργασία των ΔΠΧ σας. Εφόσον είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της επεξεργασίας ΔΠΧ, η διαδικασία επιλογής και τα 
κριτήρια συνεργασίας με τρίτους περιλαμβάνουν την αξιολόγηση του επιπέδου ετοιμότητας και συμμόρφωσης των συνεργατών αυτών προς το GDPR. 
Σε αυτά τα πλαίσια, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι τα τρίτα μέρη που θα εμπλέκονται με οποιοδήποτε σημαντικό τρόπο στην επεξεργασία των 
ΔΠΧ σας, διαθέτουν και λειτουργούν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των ΔΠΧ που αναγράφονται 
στις αιτήσεις. 

Τεχνικά & Οργανωτικά Μέτρα Προστασίας 
Το δικαίωμα σας στην ιδιωτικότητα και στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων έχει σημαντική θέση στις προτεραιότητες μας. Ως εκ τούτου, 
παρόλο που στην τεχνολογικά προηγμένη εποχή που ζούμε, κανένας δεν έχει την δυνατότητα να εγγυηθεί πως τα δεδομένα αυτά ποτέ δεν θα τύχουν 
μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, σας ενημερώνουμε πως χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέσα για την προστασία των ΔΠΧ σας. Στα μέσα 
αυτά, τεχνολογίες ασφάλειας (π.χ. λογισμικό antivirus), στοχευμένες διαδικασίες υλοποίησης και συμμόρφωσης που συνάδουν με το GDPR, 
περιορισμός των εξουσιοδοτημένων χρηστών που έχουν ή αποκτούν πρόσβαση στα ΔΠΧ σας στον ελάχιστο δυνατόν αριθμό ατόμων, καθώς και άλλα 
σημαντικά μέτρα προστασίας και ασφάλειας. 

Ερωτήσεις & Παράπονα 
Θα λάβουμε υπόψη και θα απαντήσουμε σε κάθε παράπονο που τυχόν να έχετε σε σχέση με τα ΔΠΧ σας. Αν παρόλες τις προσπάθειες μας δεν είστε 
ικανοποιημένοι, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Κύπρου που στεγάζεται στην Οδό 
Ιάσωνος 1, 2ος Όροφος, Λευκωσία 1082. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας του γραφείου της Επιτρόπου είναι +357 22818456 και η ηλεκτρονική διεύθυνση 
επικοινωνίας είναι commissioner@dataprotection.gov.cy . 

 
 

 

Έχω διαβάσει, κατανοώ τις πληροφορίες, όρους και προϋποθέσεις στο παρόν έντυπο. Στα πλαίσια αυτά, αντιλαμβάνομαι πως τα 
στοιχεία που λαμβάνονται στην αίτηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση της με βάση τα έννομα συμφέροντα του 
χορηγού, και πως δεν απαιτείται άλλη ενέργεια (όπως για παράδειγμα η συγκατάθεση μου) για την συγκεκριμένη επεξεργασία. 
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Αντίθετα σε σχέση με την περίπτωση κατά την οποία η αίτηση μου είναι επιτυχής, απαιτείται η ρητή συγκατάθεση μου για τα είδη 
επεξεργασίας που φαίνονται πιο κάτω: 

~Δημοσίευση  του  πλήρους  ονόματος   και   φωτογραφίας   μου   και   άλλων   ΔΠΧ   μου   (γονείς   /   σχολείο   αποφοίτησης   /   σπουδές) 

στο περιοδικό «Καραβιώτικα Δρώμενα» ΝΑΙ ΟΧΙ 
 

~Παρουσίαση του πλήρους ονόματος και φωτογραφίας μου και άλλων ΔΠΧ μου (καταγωγή των γονέων / σχολείο και βαθμός αποφοίτησης / σπουδές 

/ ενδιαφέροντα μου) κατά την βράβευση ΝΑΙ ΟΧΙ 
 

~Συμπερίληψη   του   πλήρους   ονόματος   και   άλλων   ΔΠΧ   μου   (σχολείο   αποφοίτησης   /   όνομα    και    καταγωγή    πατέρα    και 

μητέρας / σπουδές) στον κατάλογο των επιτυχώντων αιτητών / τριών κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της 

διαδικασίας αιτήσεων ΝΑΙ ΟΧΙ 

~Ανάρτηση του κειμένου που έχω υποβάλει για τον Καραβά στις πινακίδες της εκδήλωσης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αιτήσεων 
 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

~Δημοσίευση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πλήρους ονόματος μου ΝΑΙ ΟΧΙ 

 
 
 

Προς τούτο, δίνω την συγκατάθεση μου για την επεξεργασία που περιγράφεται πιο πάνω σε σχέση με τις συγκεκριμένες 

επιλογές για τις οποίες έχω επιλέξει «ΝΑΙ» και επιβεβαιώνω πως έχω ενημερώσει και τους γονείς μου οι οποίοι επίσης 

έχουν δώσει την συγκατάθεση τους για τις σχετική επεξεργασία στις επιλογές με «ΝΑΙ» 

 
 

Ονοματεπώνυμο    
 
 

Υπογραφή Ημερομηνία    


