
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει την επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων από το Τμήμα Τελωνείων που υπάγεται στο Υπουργείο 

Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, βάσει της πιο κάτω νομοθεσίας: 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών (GDPR) 

 

• ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2016/680 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 

σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή 

της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου 

 

• Ο Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 

Δεδομένων αυτών Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ν. 125(I) του 2018). 

 

• Ο Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της 

Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της 

Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων 

αυτών Νόμος του 2019 (44(I)/2019) 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε 

πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το 

ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να 

εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο 

ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό 

αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη 

σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 

ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

 

1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για καθορισμένο, 

ρητό και νόμιμο σκοπό και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο 

ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. 

 

 

 



2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας  

 Το Τμήμα Τελωνείων, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει 

κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του στα πλαίσια του ελέγχου ρευστών διαθεσίμων,  

βάσει της κάτωθι νομοθεσίας: 

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1672/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών 

διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 

 

• Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την       

Κοινότητα και της Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος       

αριθ. 53(Ι) του 2009 

 

3. Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα;  

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Τμήμα Τελωνείων. 

 

4. Σε ποιον κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Τα δεδομένα σας δύναται να κοινοποιηθούν σε οποιαδήποτε αρχή έχει έννομη εξουσία 

διενέργειας ελέγχων στις δραστηριότητες του Τμήματος, περιλαμβανομένης της Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, τα δεδομένα σας, δύναται να κοινοποιηθούν 

στο Τμήμα Φορολογίας, την ΜΟΚΑΣ, την Αστυνομία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε άλλες 

Αρμόδιες  Αρχές Κρατών Μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών. 

 

5. Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων 

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, σε έντυπη μορφή, σε φακέλους που διατηρεί το 

Τμήμα Τελωνείων ή/και, σε ηλεκτρονική μορφή, σε μηχανογραφικό σύστημα πρόσβαση 

στο οποίο έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Τμήματος Τελωνείων. 

 

6. Πώς προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Όσον αφορά σε μηχανογραφικά συστήματα/εξοπλισμό, πρόσβαση στα δεδομένα σας 

έχουν συγκεκριμένοι υπάλληλοι του Τμήματος Τελωνείων οι οποίοι διαθέτουν μοναδικό 

κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Όσον αφορά στους υπηρεσιακούς φακέλους, η 

πρόσβαση σε αυτούς περιορίζεται μόνο στο προσωπικό/άτομα που απαιτείται να έχει 

πρόσβαση για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

 

7. Για πόσο διάστημα αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Οι Δηλώσεις Ρευστών Διαθεσίμων καθώς και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

περιέχονται σε αυτές και που διατηρούνται σε ψηφιακή μορφή, φυλάσσονται για χρονικό  



διάστημα που δεν ξεπερνά τα πέντε (5) έτη, με δυνατότητα επέκτασης κατά τρία (3) έτη σε 

περίπτωση που το επιτάσσουν αντικειμενικοί λόγοι. Ως χρόνος διαγραφής των δεδομένων 

στους έντυπους φακέλους, θεωρείται ο χρόνος προώθησης τους στον Έφορο Κρατικού 

Αρχείου για καταστροφή, σύμφωνα με τον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο του 1991 (Νόμος 

208/1991). 

8. Ποια είναι τα δικαιώματα σας; 

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στο Τμήμα Τελωνείων για πρόσβαση και διόρθωση 

των δεδομένων που τηρούνται σχετικά με το πρόσωπό σας. 

Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον τα 

δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 πιο πάνω.  

Τέλος, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία προς τον Επίτροπο Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

 

9. Περισσότερες πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς στο Τμήμα Τελωνείων, 

στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: headquarters@customs.mof.gov.cy 


