ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΤΠΡΟΤ
ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
Πολιηική Αποππήηος
Μέζσ ηεο Πνιηηηθήο Απνξξήηνπ δεζκεπόκαζηε λα δηαθπιάμνπκε ηα Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα.
Παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε καδί καο εάλ έρεηε εξσηήζεηο ή πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ
Πξνζσπηθώλ ζαο Γεδνκέλσλ.
Παξαθνινπζώληαο ηα εθπαηδεπηηθά καο πξνγξάκκαηα / ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ππεξεζίεο καο, ζπλαηλείηε
ζηελ επεμεξγαζία ησλ Πξνζσπηθώλ ζαο Γεδνκέλσλ όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνύζα Πνιηηηθή
Απνξξήηνπ.
Πεπιεσόμενα
1. Οξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηήλ ηελ Πνιηηηθή
2. Οη αξρέο πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ πνπ ηεξνύκε
3. Τα δηθαηώκαηά ζαο ζρεηηθά κε ηα Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα
4. Πνηα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα ζπιιέγνπκε γηα εζάο
5. Πώο ρξεζηκνπνηνύκε ηα Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα
6. Πνηνο άιινο έρεη πξόζβαζε ζηα Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα
7. Πώο εμαζθαιίδνπκε ηα Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα
8. Παηδηά
9. Σηνηρεία επηθνηλσλίαο

1. Οπιζμοί πος σπεζιμοποιούνηαι ζε αςηήν ηεν Πολιηική
Πποζωπικά Δεδομένα - νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε αλαγλσξηζκέλν ή αλαγλσξίζηκν θπζηθό
πξόζσπν.
Επεξεπγαζία - νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή ζύλνιν εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζε Πξνζσπηθά Γεδνκέλα ή
ζε ζύλνια Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ.
Σο ςποκείμενο ηων δεδομένων - έλα θπζηθό πξόζσπν ηνπ νπνίνπ ηα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα
ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία.
Παιδί - θπζηθό πξόζσπν θάησ ησλ 18 εηώλ.
Είμαζηε / εμείρ - ην Κέληξν Παξαγσγηθόηεηαο Κύπξνπ θαη / ή ην Μεζνγεηαθό Ιλζηηηνύην Γηεύζπλζεο.
2. Απσέρ Πποζηαζίαρ Δεδομένων πος ηεπούμε
Γεζκεπόκαζηε γηα ηελ ηήξεζε ησλ αθόινπζσλ αξρώλ πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ:
• Η επεμεξγαζία είλαη λόκηκε, δίθαηε θαη δηαθαλήο. Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο επεμεξγαζίαο έρνπλ
λνκηκνπνηεηηθή βάζε. Τα δηθαηώκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ιακβάλνληαη πάληνηε ππόςε πξηλ από
θάζε επεμεξγαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ. Καηόπηλ αηηήκαηνο, ζε θάζε πξόζσπν ζα
δηαηίζεληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ Πξνζσπηθώλ ηνπ Γεδνκέλσλ.
• Η επεμεξγαζία πεξηνξίδεηαη ζηνλ ζθνπό. Οπνηεζδήπνηε δξαζηεξηόηεηεο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα
αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ζπγθεληξώζεθαλ ηα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα.
• Δθηειείηαη κόλν ε απνιύησο ειάρηζηε (απαξαίηεηε γηα ηε ρξήζε) ζπιινγή θαη επεμεξγαζία
Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ.
• Η επεμεξγαζία πεξηνξίδεηαη ρξνληθά. Τα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα δελ ζα δηαηεξνύληαη γηα
πεξηζζόηεξν από όζν ρξεηάδεηαη.
• Τα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα ζπιιέγνληαη θαη ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία κε ηε κέγηζηε δπλαηή
αθξίβεηα, αθεξαηόηεηα θαη εκπηζηεπηηθόηεηα.
3. Σα δικαιώμαηά ζαρ ζσεηικά με ηα Πποζωπικά ζαρ Δεδομένα
Δζείο, σο ππνθείκελν ησλ Γεδνκέλσλ, έρεηε ηα αθόινπζα δηθαηώκαηα:
1. Γηθαίσκα ζηελ πιεξνθόξεζε - πνπ ζεκαίλεη όηη έρεηε ην δηθαίσκα λα γλσξίδεηε εάλ ηα
Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία, πνηα Γεδνκέλα ζπιιέγνληαη, από πνπ
πξνέξρνληαη θαη γηαηί θαη πνηνο ηα επεμεξγάδεηαη.
2. Γηθαίσκα πξόζβαζεο – πνπ ζεκαίλεη όηη έρεηε ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα Γεδνκέλα πνπ
ζπιιέγνληαη από / γηα εζάο. Απηό πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκά ζαο λα δεηήζεηε θαη λα ιάβεηε
αληίγξαθν ησλ Πξνζσπηθώλ ζαο Γεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξώζεθαλ.
3. Γηθαίσκα δηόξζσζεο - πνπ ζεκαίλεη όηη έρεηε ην δηθαίσκα λα δεηήζεηε απνθαηάζηαζε αλαθξηβώλ
ή ειιηπώλ Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ.

4. Γηθαίσκα δηαγξαθήο - πνπ ζεκαίλεη όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξείηε λα δεηήζεηε ηε
δηαγξαθή ησλ Πξνζσπηθώλ ζαο Γεδνκέλσλ από ηα αξρεία.
5. Γηθαίσκα πεξηνξηζκνύ ηεο επεμεξγαζίαο - πνπ ζεκαίλεη όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο έρεηε ην
δηθαίσκα λα πεξηνξίζεηε ηελ επεμεξγαζία ησλ Πξνζσπηθώλ ζαο Γεδνκέλσλ
6. Γηθαίσκα θαηά ηεο επεμεξγαζίαο - πνπ ζεκαίλεη όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο έρεηε ην δηθαίσκα
λα αληηηαρζείηε ζε νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ησλ Πξνζσπηθώλ ζαο Γεδνκέλσλ.
7. Γηθαίσκα λα αληηηαρζείηε ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία - πνπ ζεκαίλεη όηη έρεηε ην
δηθαίσκα λα αληηηαρζείηε ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
κνξθνπνίεζεο θαη λα κελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απνθάζεηο βαζηδόκελεο απνθιεηζηηθά ζηελ
απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία. Μπνξείηε λα αζθήζεηε απηό ην δηθαίσκα θάζε θνξά πνπ
ππάξρεη απνηέιεζκα επεμεξγαζίαο ηνπ πξνθίι ζαο πνπ δεκηνπξγνύλ λνκηθά ζέκαηα ή
επεξεάδνπλ ζεκαληηθά εζάο.
8. Γηθαίσκα κεηαθνξάο Γεδνκέλσλ – πνπ ζεκαίλεη έρεηε ην δηθαίσκα λα απνθηήζεηε ηα Πξνζσπηθά
ζαο Γεδνκέλα ζε κνξθή αλαγλώζηκε από κεραλή ή αλ είλαη εθηθηή σο άκεζε κεηαθνξά από
έλαλ επεμεξγαζηή ζε άιιν.
9. Γηθαίσκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο – πνπ ζεκαίλεη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απαίηεζή
ζαο, πνπ εγείξεηαη βάζεη ησλ Γηθαησκάησλ Πξόζβαζεο, απνξξηθζεί ή δελ αληηκεησπηζηεί κε
ηξόπν πνπ λα ζαο ηθαλνπνηεί, έρεηε ην δηθαίσκα λα δεηήζεηε λα ζαο επεμεγεζεί ν ιόγνο. Αλ δελ
είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έγηλε ρεηξηζκόο ηνπ αηηήκαηόο ζαο,
επηθνηλσλήζηε καδί καο.
10. Γηθαίσκα ππνζηήξημεο από ηελ επνπηηθή αξρή – πνπ ζεκαίλεη έρεηε ην δηθαίσκα λα δεηήζεηε ηε
ζπλδξνκή ηεο επνπηηθήο αξρήο θαη ην δηθαίσκα λα αμηνπνηήζεηε άιια έλδηθα κέζα, όπσο ε
απνδεκίσζε.
11. Γηθαίσκα ππαλαρώξεζεο – πνπ ζεκαίλεη έρεηε ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα απνζύξεηε
νπνηαδήπνηε ζπλαίλεζε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ Πξνζσπηθώλ ζαο Γεδνκέλσλ.

4. Ποια Πποζωπικά Δεδομένα ζςλλέγοςμε για εζάρ
ςλλέγοςμε μόνο ηιρ πλεποθοπίερ πος μαρ δώζαηε. Απηό κπνξεί λα είλαη ε δηεύζπλζε ηνπ
ειεθηξνληθνύ ζαο ηαρπδξνκείνπ, ην όλνκα, ν αξηζκόο ηειεθώλνπ θ.ιπ. – θπξίσο, δειαδή, πιεξνθνξίεο
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνρή θαηάξηηζεο / ππεξεζίαο ή ελεκεξσηηθνύ θαη δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ.
5. Πώρ σπεζιμοποιούμε ηα Πποζωπικά ζαρ Δεδομένα
Χξεζηκνπνηνύκε ηα Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα γηα :
• Να ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηα εθπαηδεπηηθά καο πξνγξάκκαηα / ππεξεζίεο. Απηό πεξηιακβάλεη,
γηα παξάδεηγκα, ηελ παξνρή δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ θαη ηελ επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κε
εζάο ζε ζρέζε κε απηά ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ή / θαη ππεξεζίεο, ελεκεξώλνληάο ζαο γηα
αιιαγέο ζε ηπρόλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ή / θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη.
• Τήξεζε νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο βάζεη λόκνπ ή ζύκβαζεο.
Χξεζηκνπνηνύκε ηα Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα γηα λνκηθνύο ιόγνπο θαη / ή κε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο.
Σηε βάζε ζύλαςεο ζύκβαζεο ή γηα ηελ εθπιήξσζε ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ, επεμεξγαδόκαζηε ηα
Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα γηα ηνπο αθόινπζνπο ζθνπνύο:
• λα ζαο εληνπίζνπκε
• λα ζαο πξνζθέξνπκε έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ή κηα ππεξεζία
• λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο είηε γηα δηαθεκηζηηθό ζθνπό είηε γηα ηηκνιόγεζε.
Σηελ ύπαξμε λνκηκνπνηεηηθήο βάζεο, επεμεξγαδόκαζηε ηα Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα γηα ηνπο
αθόινπζνπο ζθνπνύο:
• απνζηνιή εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηώλ
• δηαρείξηζε θαη αλάιπζε ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ησλ πειαηώλ καο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζνπκε
ηελ πνηόηεηα, ηελ πνηθηιία θαη ηε δηαζεζηκόηεηα εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ / ππεξεζηώλ πνπ
πξνζθέξνληαη / παξέρνληαη
• δηεμαγσγή εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ καο.
Με ηε ζπγθαηάζεζή ζαο επεμεξγαδόκαζηε ηα Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα γηα λα ζαο ζηέιλνπκε
ελεκεξσηηθά δειηία θαη δηαθεκηζηηθό πιηθό.
Δπεμεξγαδόκαζηε ηα Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξώζνπκε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ
απνξξένπλ από ην λέν λνκηθό πιαίζην Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Χαξαθηήξα ή / θαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα γηα ηηο επηινγέο πνπ παξέρεη ν λόκνο. Γηαηεξνύκε ην
δηθαίσκα λα ζπγθεληξώλνπκε αλώλπκα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα θαη λα ρξεζηκνπνηνύκε νπνηαδήπνηε
ηέηνηα Γεδνκέλα. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε Γεδνκέλα εθηόο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο απηήο ηεο Πνιηηηθήο κόλν
όηαλ είλαη αλώλπκα. Απνζεθεύνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ζαο γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα απαηηείηαη γηα
ινγηζηηθνύο ζθνπνύο ή άιιεο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ην λόκν.

Μπνξνύκε λα επεμεξγαζηνύκε ηα Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα γηα πξόζζεηνπο ζθνπνύο πνπ δελ
αλαθέξνληαη εδώ, αιιά είλαη ζπκβαηνί κε ηνλ αξρηθό ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ζπγθεληξώζεθαλ ηα Γεδνκέλα.
Γηα λα γίλεη απηό, ζα δηαζθαιίζνπκε όηη:
• ε ζύλδεζε κεηαμύ ησλ ζθνπώλ, ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο θύζεο ησλ Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ είλαη
θαηάιιειε γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία
• ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία δελ ζα βιάςεη ηα ζπκθέξνληά ζαο
• ζα ππάξρεη θαηάιιειε δηαζθάιηζε γηα ηελ επεμεξγαζία
• ζα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ηπρόλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη ζθνπνύο.

6. Ποιορ άλλορ μποπεί να έσει ππόζβαζε ζηα Πποζωπικά ζαρ Δεδομένα
Γελ κνηξαδόκαζηε ηα Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα κε ηξίηνπο.
Απνθαιύπηνπκε ηα Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα ζε ηξίηνπο ή δεκόζηνπο ιεηηνπξγνύο κόλν όηαλ είκαζηε
λνκηθά ππνρξεσκέλνη λα ην πξάμνπκε. Μπνξνύκε λα απνθαιύςνπκε ηα Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα ζε
ηξίηνπο εάλ έρεηε ζπλαηλέζεη γη’ απηό ή αλ ππάξρνπλ λνκηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα απηό.
7. Πώρ εξαζθαλίδοςμε ηα Δεδομένα ζαρ
Καηαβάιινπκε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα δηαηεξνύκε ηα Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα
αζθαιή. Χξεζηκνπνηνύκε πξσηόθνιια αζθάιεηαο γηα ηελ επηθνηλσλία καδί ζαο θαη ηε κεηαθνξά
Γεδνκέλσλ. Χξεζηκνπνηνύκε αλσλπκία θαη ςεπδώλπκα, όπνπ είλαη δπλαηό. Παξαθνινπζνύκε ηα
ζπζηήκαηά καο γηα ηπρόλ ηξσηά ζεκεία θαη επηζέζεηο.
Παξά ηηο δηθέο καο πξνζπάζεηεο θαη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ εθαξκόδνπκε, δελ κπνξνύκε λα
εγγπεζνύκε ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηώλ. Ωζηόζν, δεζκεπόκαζηε λα εηδνπνηήζνπκε ηηο αξκόδηεο
αξρέο γηα ηπρόλ παξαβηάζεηο Γεδνκέλσλ πνπ έξρνληαη ζηελ αληίιεςή καο. Θα ζαο εηδνπνηήζνπκε εάλ
ππάξρεη απεηιή γηα ηα δηθαηώκαηα ή ηα ζπκθέξνληά ζαο. Κάλνπκε όηη κπνξνύκε γηα λα απνηξέςνπκε
παξαβηάζεηο ηεο αζθάιεηαο θαη λα βνεζήζνπκε ηηο αξρέο ζε ηπρόλ παξαβηάζεηο.
Αλ έρεηε ινγαξηαζκό καδί καο, ζαο ζπκβνπιεύνπκε όπσο δηαηεξήζεηε ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό
ζαο κπζηηθό.
8. Παιδιά
Σπκκνξθσλόκαζηε κε ην Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Χαξαθηήξα γηα Παηδηά
(GDPR-K), ζε πεξίπησζε ζπιινγήο πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ από (ή πνπ αθνξνύλ) παηδηά.
9. ηοισεία επικοινωνίαρ
Γηα νπνηεζδήπνηε πεξαηηέξσ εξσηήζεηο ή / θαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ Πνιηηηθή Απνξξήηνπ καο
κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο ζην kepa.contacts@kepa.mlsi.gov.cy.

