ΕΝΤΥΠΟ 1 (ΓΚΠΔ)

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Αγαπητέ/ή Κύριε/α
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου [στο εξής «ΑνΑΔ», «Οργανισμός», «εμείς»]
αναφέρεται στα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα υποβληθούν από εσάς, και σας ενημερώνουμε ότι
μπορούμε να συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, διατηρούμε αλλά και διαβιβάζουμε με μόνο σκοπό την
παροχή υπηρεσιών του Οργανισμού καθώς και για να επεξεργαστούμε περαιτέρω την αίτησή σας, στη
βάση εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών με τους οποίους επιβάλλεται να συμμορφωθούμε.
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι εάν δεν μας δηλώσετε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα,
τότε πιθανόν να μην μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το αίτημά σας ή τη συνεργασία μας.
Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν και σε τρίτους αποδέκτες π.χ. τμήματα και
υπηρεσίες της Κυβέρνησης ή/και παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές. Επιπλέον, τα προσωπικά σας
δεδομένα μπορεί να μεταβιβαστούν και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Οι υπεύθυνοι
επεξεργασίας ή οι εκτελούντες την επεξεργασία ως τμήματα και υπηρεσίες της Κυβέρνησης, πάροχοι
υπηρεσιών και προμηθευτές μας αλλά και αυτοί σε τρίτες χώρες, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με
τα Ευρωπαϊκά πρότυπα επεξεργασίας δεδομένων και να παρέχουν κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση
με τη λήψη και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για το μεγαλύτερο διάστημα που απορρέει
από την παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων και για όσο διάστημα διατηρούμε συμβατική σχέση με εσάς ή
για όσο διάστημα απαιτείται από τον νόμο ή για όσο διάστημα θα διαρκέσει μια πιθανή νομική αγωγή
ή έρευνα εκ μέρους Κυβερνητικού τμήματος.
Στη βάση της νομοθεσίας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς: Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, να ζητάτε διόρθωσή τους,
να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των
δεδομένων σας, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, να ζητήσετε αντίγραφό τους, καθώς και
την αποστολή τους σε αναγνώσιμη μορφή, σε άλλους παραλήπτες που εσείς θα καθορίσετε.
Σημειώστε ότι, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για να θέσετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με
την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΑνΑΔ, στο
τηλέφωνο 22515000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@anad.org.cy.
Επιπλέον σημειώστε ότι όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας www.anad.org.cy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Υπογράφω κατωτέρω ως δήλωση ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει την πιο πάνω ενημέρωση και την
πολιτική της ΑνΑΔ για τα προσωπικά δεδομένα.
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