
ΝΚ.08. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(Κατ’ άρθρον 13 GDPR 2016/679 Κανονισμού Ε.Ε.) 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας : Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και 
επεξεργάζεται ο οργανισμός μας  "…………………", ο οποίος εδρεύει στ. ………….., …………………., ……………, 
……………….., e-mail ………………… τηλ. ………………. 

2. Σκοπός Επεξεργασίας : Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για ………………………………. 

3. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε : ………………………  

4. Νομική Βάση Επεξεργασίας των δεδομένων: Οι νομικές βάσεις σύμφωνα με τις οποίες 
επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι οι εξής : 

α) εκτέλεση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης (αρ. 6 παρ. 1 περ. β΄ ΓΚΠΔ) 

β) συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις του οργανισμού μας (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ΄ ΓΚΠΔ) 

γ) παροχή υπηρεσιών για τον σκοπό της ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης και 
θεραπείας (αρ. 9 παρ. 2 περ. η΄ ΓΚΠΔ) 

5. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας : Ο οργανισμός μας διατηρεί τα στοιχεία σας 
για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της προς εσάς, για την 
εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων της και έως την εκκαθάριση τυχόν εκατέρωθεν απαιτήσεων μας. 

6. Αποδέκτες : Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε συνεργαζόμενη με τον 
οργανισμό μας …………………., για την εκπλήρωση των υπηρεσιών που παρέχουμε προς εσάς προς 
εκπλήρωση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης. 

7. Τα δικαιώματά σας : Τα δικαιώματα σας, που μπορείτε να υποβάλετε στον οργανισμό μας ή στους 
κατά περίπτωση αποδέκτες, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είναι : α) υποβολή 
αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της 
επεξεργασίας τους β) εναντίωση στην επεξεργασία τους, γ) φορητότητα των δεδομένων σας, δ) όπου 
έχει δοθεί, δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.  

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να 
επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του οργανισμού μας κ. 
……………. στο e-mail ………………….. τηλ. ……………   

Για οποιαδήποτε παράβαση αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το 
δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με Ταχυδρομική διεύθυνση: Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία, Τ.Θ. 23378, 
1682 Λευκωσία, Τηλέφωνο: +357 22818456, Φαξ: +357 22304565, Email: 
commissionerdataprotection.gov.cy   

Για την πλήρη ενημέρωσή σας αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον 
Οργανισμό μας παρακαλούμε ανατρέξτε στο https://www.polis-municipality-cyprus.com/el/page/personal-
data 

https://www.polis-municipality-cyprus.com/el/page/personal-data
https://www.polis-municipality-cyprus.com/el/page/personal-data


Σε συνέχεια των ως άνω, δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί πλήρως για τους όρους της επεξεργασίας των 
προσωπικών μου δεδομένων κατά τις επιταγές του Κανονισμού ΕΕ (2016/679). 

(η υπογραφή είναι προαιρετική) 

 

Ημερομηνία και Τόπος       Υπογραφή 
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