
Η Ελληνική μετάφραση της πιο κάτω Πολιτικής Απορρήτου Δεδομένων είναι ελεύθερη μετάφραση του 
πρωτότυπου Αγγλικού κειμένου, η οποία παρέχεται για ευκολία σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

διαφοράς του Ελληνικού κειμένου από το Αγγλικό, το Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύσει.   Πολιτική απορρήτου δεδομένων του CyMVO (KOEΦ) 
(1η Νοεμβρίου 2018)   
Εισαγωγή  Ο Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων Κύπρου δεσμεύεται για την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Οι αναφορές σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων ως "εμείς", "εμείς", "μας", "ΚΟΕΦ και" CyMVO "είναι αναφορές στον Οργανισμό Επαλήθευσης Φαρμάκων Κύπρου.  Αυτή η Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων (που αναφέρεται επίσης ως «Πολιτική») εξηγεί τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και τον τρόπο συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, χρήσης και αποκάλυψης των δεδομένων σας, καθώς και των πρακτικών ασφαλείας που εφαρμόζουμε για να προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, περιέχει πληροφορίες σχετικά με τρίτα μέρη που λαμβάνουν τα δεδομένα σας καθώς και τα δικαιώματά σας βάσει των τοπικών εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων και του GDPR.  Στην παρούσα Πολιτική χρησιμοποιούνται ορισμένοι βασικοί όροι, όπως «προσωπικά δεδομένα», «επεξεργασία», «νόμοι για την προστασία δεδομένων» και αυτοί ορίζονται στην ενότητα «Βασικά Ορισμοί» που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1.  Αυτή η Πολιτική ισχύει για:  • Υπάλληλους και υποψήφιους για απασχόληση στον CyMVO, • Εργολάβους του CyMVO και λειτουργούς, • Προμηθευτές του CyMVO και άλλους συνεταίρους και συνεργάτες •Τελικούς χρήστες (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των φαρμακείων και των χονδρεμπόρων)  Ποιος ελέγχει τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων;  Ο Κυπριακός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων (καταχωρημένος ως ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Κ.Ο.Ε.Φ.)), είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, του Σοφούλη 2, Το κτίριο Chanteclair, 9ος όροφος, 1096 Λευκωσία, Κύπρος, με εγγραφή αριθμός ΗΕ 365968.Ο CyMVO ελέγχει και είναι υπεύθυνο για τα προσωπικά δεδομένα που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική και ως εκ τούτου αποτελεί «υπεύθυνο 



επεξεργασίας» των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.  
 
Συμμόρφωση με τις αρχές των νόμων περί προστασίας δεδομένων 
Ο CyMVO τηρεί τις αρχές των νόμων περί προστασίας δεδομένων και κατά συνέπεια τα 
προσωπικά σας δεδομένα θα είναι: 

 Επεξεργασμένα νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο. 
 Συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς. 
 Επαρκή, σχετικά και περιορισμένα σε ό, τι είναι απαραίτητο. 
 Ακριβή και ενημερωμένα · 
 Δεν φυλάσσονται για περισσότερο από χρόνο που είναι απαραίτητος για τον 

συγκεκριμένο σκοπό ή τους σκοπούς. και 
 Επεξεργασμένα με τρόπο που να διατηρούν την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα 

των δεδομένων σας. 
Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται; 
Ο τύπος δεδομένων που συλλέγει ο CyMVO (τόσο σε χαρτί όσο και σε ηλεκτρονική μορφή), όπου 
αυτό είναι απαραίτητο και επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας 
δεδομένων, μπορεί να περιλαμβάνει: 

• Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του επωνύμου, της 
διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

• Στοιχεία αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας γέννησης, του αριθμού 
διαβατηρίου, του φύλου, του αριθμού ταυτότητας και άλλων πληροφοριών σχετικών με 
την ταυτότητά σας. 

• Χρηματοοικονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών τραπεζικών 
λογαριασμών, αριθμού μητρώου ΦΠΑ, αριθμών πιστωτικών / χρεωστικών καρτών, 
άλλων οικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη πληρωμών και την 
πρόληψη της απάτης. 

• Πληροφορίες σχετικές με την επιχείρηση, πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς κατά 
τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης μας με εσάς ή / και τον οργανισμό σας. 

• Πληροφορίες σχετικά με τις προσλήψεις, συμπεριλαμβανομένων των βιογραφικών 
σημειωμάτων, του εκπαιδευτικού ή επαγγελματικού υπόβαθρου, του τίτλου εργασίας, 
του ιστορικού απασχόλησης και άλλων πληροφοριών σχετικά με τις πιθανές 
προσλήψεις. και / ή 

• Οποιεσδήποτε άλλες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε κατά τη 
διάρκεια της σχέσης μας. 



 
Ειδικές κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται από τον CyMVO περιλαμβάνουν: 

• Δεδομένα σχετικά με την υγεία ενός εργαζομένου που συνδέεται με άδεια ασθενείας ή 
σχετικά με επισκέψεις για ιατρικούς λόγους,. 

• Δεδομένα σχετικά με την υγεία των ατόμων που επισκέπτονται το γραφείο του CyMVO 
ή συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του CyMVO, όπου αυτές απαιτούνται για να 
διευκολύνουν την επίσκεψη / συμμετοχή τους (π.χ. πληροφορίες για αναπηρία ή ειδικές 
διαιτητικές απαιτήσεις). 

Από πού συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα; 
Τα περισσότερα από τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε θα παρέχονται από εσάς μέσω 
των αλληλεπιδράσεών σας μαζί μας. Ορισμένα προσωπικά στοιχεία (όνομα, τίτλος θέσης 
εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιχείρησης, διεύθυνση επιχείρησης ή 
αριθμός κινητού τηλεφώνου) μπορούν να παρέχονται στο CyMVO από τρίτους (όπως ο 
εργοδότης σας) για λογαριασμό σας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις 
νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες του CyMVO . Ο CyMVO μπορεί επίσης να συλλέγει 
προσωπικά δεδομένα από διαθέσιμα στο κοινό από διάφορες πηγές, όπως μια ιστοσελίδα της 
εταιρείας, εμπορικά δημοσιευμένους καταλόγους κ.λπ. 
Όταν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα. Μπορούμε 
ωστόσο, μέσω της χρήσης cookies να συλλέγονται αυτόματα ορισμένα ανώνυμα δεδομένα 
σχετικά για την χρήση που διενεργείτε στην ιστοσελίδα μας όπως, την IP διεύθυνσή σας και τον 
τρόπο αλληλεπίδρασης με την ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων που έχετε 
επισκεφτεί. 
Νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών σας 
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να 
μας βοηθήσετε στη λειτουργία της επιχείρησής μας. Σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας 
δεδομένων, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει κατάλληλη βάση για την επεξεργασία 
των προσωπικών σας δεδομένων και πρέπει να σας ενημερώσουμε για το τι είναι αυτή η βάση. 
Υπάρχουν διάφορες επιλογές βάσει των νόμων περί προστασίας δεδομένων, αλλά οι βασικοί 
λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι: 

• Εκτέλεση σύμβασης ή συμφωνίας μαζί σας - συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα 
δεδομένα σας κυρίως για τη διαχείριση της εργασιακής σχέσης μαζί σας, για παράδειγμα, 
για την παροχή υπηρεσιών, την επικοινωνία μαζί σας και την εκπλήρωση οποιωνδήποτε 
συμβατικών υποχρεώσεων σε σας, 

• Όπου απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο - ο CyMVO μπορεί να υποχρεούται 
σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους να διατηρεί αρχεία που μπορούν να περιλαμβάνουν 
προσωπικές πληροφορίες, όπως υποχρεωτική έκδοση αναφορών. Ειδικότερα, ο CyMVO 



επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τους παρασκευαστές 
φαρμάκων, τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας, τους χονδρεμπόρους και τα πρόσωπα 
που έχουν άδεια ή το δικαίωμα να προμηθεύουν φάρμακα στο κοινό και σε άλλα σχετικά 
μέρη, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του κατ’ 'εξουσιοδότηση 
κανονισμού 2016/161 της 2ας Οκτωβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83 
/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (καθώς και οι εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και 
νομοθετικές πράξεις, όπως τροποποιούνται ή ενημερώνονται από καιρό σε καιρό στην 
Κυπριακή Δημοκρατία). 

• Έναρξη, σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαστικών ή εξωδικαστικών νομικών 
διαδικασιών. 

• Για να εκπληρώσουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, ο CyMVO μπορεί 
επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για να επιδιώξει τα νόμιμα 
επιχειρηματικά συμφέροντά του, τα οποία περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή 
και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του CyMVO, 

• Όπου έχετε συναινέσει - για συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών, ο CyMVO μπορεί να 
βασιστεί στη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τέτοιων πληροφοριών. Η πολιτική μας είναι 
να τηρούμε στο ελάχιστο απαραίτητο, οποιαδήποτε δεδομένα, όπου η βάση για την 
επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ζητηθεί η ρητή και 
συγκεκριμένη συναίνεσή σας και θα έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή 
σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί στα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται 
στο κάτω μέρος αυτής της Πολιτικής. Λάβετε υπόψη ότι, αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή 
σας ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να παρέχουμε την υπηρεσία με 
την οποία σχετίζεται η συναίνεση. 

Ο CyMVO θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους 
συλλέχθηκαν, εκτός αν λογικά θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε για άλλο σκοπό συμβατό με τον 
αρχικό σκοπό. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για έναν μη συγγενή αλλά 
συμβατό σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων για τη χρήση των δεδομένων σας και 
θα εξηγήσουμε τη νομική βάση για αυτό. Σημειώστε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τα 
δεδομένα σας χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή σας, όταν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από 
τον ισχύοντα νόμο. 
Ο CyMVO δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για εμπορικούς ή 
διαφημιστικούς σκοπούς. 
Ο CyMVO δεν εκτελεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων με προσωπικά 
δεδομένα. 
  
Με ποιον μοιράζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα; 



Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ο CyMVO ενδέχεται να χρειαστεί να 
μεταφέρει ή να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους (ενεργούντες ως 
υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή επεξεργαστές δεδομένων), συμπεριλαμβανομένων των 
προμηθευτών μας, των νομικών συμβούλων, των ελεγκτών, των άλλων συνεργατών μας και των 
παρόχων υπηρεσιών που παρέχουν διαχείριση, τεχνικές και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς 
τον CyMVO, αλλά θα το πράττουν μόνο εφόσον είναι σύμφωνο με τους σκοπούς που 
περιγράφονται παραπάνω. 
Ο CyMVO θα αποκαλύψει επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα σε απάντηση έγκυρου και  
νόμιμα συμμορφούμενου αιτήματος από αρμόδια αρχή ή σε απάντηση δικαστικής απόφασης ή 
άλλως, σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό, νομική διαδικασία ή εκτελεστό 
κυβερνητικό αίτημα ή άλλη νόμιμη απαίτηση; να ανιχνεύσει, να αποτρέψει ή να αντιμετωπίσει 
με άλλον τρόπο την απάτη, ή να προστατεύσει από επικείμενη βλάβη στα δικαιώματα, την 
ιδιοκτησία ή την ασφάλεια του CyMVO, των υπαλλήλων του, των μελών του ή του κοινού, όπως 
απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. 
Ο CyMVO θα εξασφαλίσει μέσω συμβάσεων και συμφωνιών επεξεργασίας δεδομένων ότι τρίτα 
πρόσωπα με τα οποία μοιράζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα 
ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από απώλεια, κατάχρηση και μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη. 
Προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων 
Σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλα άτομα, πρέπει να 
βεβαιωθείτε ότι τα εν λόγω άτομα κατανοούν πώς θα χρησιμοποιηθούν και θα επεξεργαστούν 
τα προσωπικά τους δεδομένα από εμάς. Είναι δική σας ευθύνη να ενημερώσετε τα εν λόγω 
άτομα σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής και να διασφαλίσετε ότι έχουν 
κατανοήσει και αποδεχθεί τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά τους 
δεδομένα. 
Μεταφορές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
Ο CyMVO δεν μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου. Σε περίπτωση που μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες που δεν 
παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα λάβουμε μέτρα για να 
εξασφαλίσουμε ότι τα μεταβιβαζόμενα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε κατάλληλες 
διασφαλίσεις, όπως η σύναψη συμφωνιών μεταφοράς δεδομένων. 
Διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
Ο CyMVO θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική διατήρησης 
των αρχείων μας. Αυτή η πολιτική λειτουργεί βάσει της αρχής ότι διατηρούμε προσωπικά 
δεδομένα για όχι περισσότερο από αυτό που είναι αναγκαίο για το σκοπό για τον οποίο τη 
συλλέξαμε. Διατηρείται επίσης σύμφωνα με τυχόν νομικές απαιτήσεις που μας επιβάλλονται. 
Αυτό σημαίνει ότι η περίοδος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα διαφέρει 



ανάλογα με τον τύπο των προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τα κριτήρια που εφαρμόζουμε για να καθορίσουμε τις περιόδους κράτησης, ανατρέξτε 
παρακάτω: 

• Νομοθετικές και κανονιστικές υποχρεώσεις - έχουμε ορισμένες νομικές υποχρεώσεις να 
διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για καθορισμένες χρονικές περιόδους. 

• Επιχειρησιακές απαιτήσεις - Δεδομένου ότι συλλέγουμε μόνο προσωπικά δεδομένα για 
καθορισμένους σκοπούς, εκτιμούμε πόσο καιρό πρέπει να διατηρούμε προσωπικά 
δεδομένα προκειμένου να ανταποκριθούμε στους εύλογους επιχειρηματικούς μας 
σκοπούς. 

Ο CyMVO θα διαγράψει οριστικά τα προσωπικά σας δεδομένα όταν λήξει η σχετική περίοδος 
διατήρησης. 
Ασφάλεια 
Ο CyMVO λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων σας και έχει εφαρμόσει μια 
πολιτική ασφάλειας πληροφοριών που περιγράφει τα τεχνικά, διαδικαστικά και φυσικά μέτρα 
που εφαρμόζονται για την προστασία των δεδομένων σας από απώλεια, κατάχρηση και μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη. Η CyMVO διατηρεί επίσης εύλογες διαδικασίες για 
να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα αυτά είναι αξιόπιστα για την προβλεπόμενη χρήση της και είναι 
ακριβή, πλήρη και επίκαιρα. 
Οι εργαζόμενοι που χειρίζονται προσωπικά δεδομένα εκπαιδεύονται στην πολιτική ασφάλειας 
πληροφοριών σχετικά με το πως να συλλέγουν, να επεξεργάζονται, να αποθηκεύουν και να 
διαγράφουν με τον ορθό τρόπο τα δεδομένα, σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Απορρήτου 
Δεδομένων. 
Τα δικαιώματά σας 
Έχετε διάφορα δικαιώματα σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, με 
ορισμένες εξαιρέσεις, σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων: 
• Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των 

προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς μαζί με άλλες πληροφορίες σχετικά με 
την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων. 

• Δικαίωμα διόρθωσης - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση οποιωνδήποτε 
ανακριβών δεδομένων σχετικά με εσάς ή εάν έχουμε ελλιπείς πληροφορίες, μπορείτε να 
ζητήσετε να ενημερώσουμε τις πληροφορίες ώστε να είναι πλήρεις. 

• Δικαίωμα διαγραφής - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικά 
δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό μερικές φορές αναφέρεται ως το «δικαίωμα να 
ξεχαστεί». 

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή αμφισβήτησης της επεξεργασίας - Έχετε το 
δικαίωμα να ζητήσετε να μην επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για 



συγκεκριμένους σκοπούς ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς. 

• Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς ή τρίτο μέρος 
να σας παράσχει ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένη, ευρέως 
χρησιμοποιούμενη, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. 

• Δικαίωμα καταγγελίας - Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την επεξεργασία των προσωπικών 
σας δεδομένων. 

• Δικαίωμα απόσυρσης της συναίνεσής σας - Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας 
δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά 
πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία 
επικοινωνίας. Λάβετε υπόψη ότι αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ενδέχεται να μην 
είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να παρέχουμε την υπηρεσία με την οποία σχετίζεται η 
συναίνεση. 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας 
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω. 
Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική 
Οι διατάξεις αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να 
τροποποιούνται από την CyMVO από καιρό σε καιρό. Κάθε τροποποίηση ή προσθήκη θα 
αναρτάται στην ιστοσελίδα μας στο www.koef.org.cy 
Ερωτήματα και παράπονα 
Ο CyMVO δεν έχει διορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, εάν έχετε οποιεσδήποτε 
ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε 
να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: general@koef.org.cy 
 
Παράρτημα 1 - Βασικοί ορισμοί: 
"Αρχή Προστασίας Δεδομένων" σημαίνει τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Κύπρου, που 
είναι η εποπτική αρχή του CyMVO στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
"Νόμοι για την προστασία των δεδομένων": ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 
2016/679 («GDPR»), η Προστασία Φυσικών Προσώπων σε σχέση με την Επεξεργασία 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ο Νόμος 125 (Ι) 2018 περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας 
όπως έχει τροποποιηθεί, καθώς και οποιεσδήποτε νομοθετικές, κανονιστικές και δευτερογενείς 
νομοθετικές, κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις εφαρμογής, όπως τροποποιούνται ή ενημερώνονται 
από καιρό σε καιρό, στην Κυπριακή Δημοκρατία και οποιαδήποτε νομοθετική πράξη που θα 
διαδεχθεί τη ΓΔΑΠ. 



Ως «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων νοείται κάθε ελεύθερη, συγκεκριμένη, 
ενημερωμένη και σαφής ένδειξη των επιθυμιών του υποκειμένου των δεδομένων με την οποία 
αυτός, με δήλωση ή με σαφή καταφατική ενέργεια, συμφωνεί με την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων που το αφορούν ή της - όπως γραπτή / ηλεκτρονική δήλωση ή 
προφορική δήλωση. 
"Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων": το νομικό πρόσωπο ή εταιρεία που καθορίζει τους 
σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. CyMVO. 
"Επεξεργαστής δεδομένων": πρόσωπο ή εταιρεία που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, 
"Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" ή "δεδομένα": κάθε πληροφορία σχετικά με φυσικό 
πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί («πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα») σε ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε 
αναγνωριστικό στοιχείο όπως όνομα, αναγνωριστικό αριθμό, δεδομένα τοποθεσίας, 
ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που είναι συγκεκριμένοι 
για τις φυσικές, φυσιολογικές, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 
ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου · "Επεξεργασία": κάθε πράξη που εκτελείται σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι αυτοματοποιημένα ή όχι, όπως η συλλογή, 
καταγραφή, οργάνωση, δόμηση, αποθήκευση, προσαρμογή, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, 
αποκάλυψη με μετάδοση, διάδοση, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή 
καταστροφή. 
"Ειδικές κατηγορίες δεδομένων": δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν 
φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή 
μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα και δεδομένα 
σχετικά με την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή του ατόμου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. 
 


