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1. Ποιοι Είμαστε;  
 
Ο Έφορος Ασφαλίσεων αποτελεί την αρμόδια εποπτική αρχή των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
εταιρειών και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην Κυπριακή Δημοκρατία και ασκεί όλες τις 
εξουσίες που του παρέχονται από τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2016 [Νόμος 38(Ι) 2016] και από τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται με σκοπό την προστασία των αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων 
ασφαλίσματος. Δια της εν λόγω νομοθεσίας που ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την ανάληψη, 
άσκηση και εποπτεία ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών και την ανάληψη, άσκηση και 
εποπτεία εργασιών διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων στην Δημοκρατία. Ο 
Έφορος Ασφαλίσεων προΐσταται της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (εφεξής καλούμενη 
«ΥΕΑΕ») η οποία ενεργεί σε κάθε περίπτωση εξ’ ονόματος και κατ’ εντολή του Εφόρου. Τα γραφεία 
της ΥΕΑΕ βρίσκονται στην οδό Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία. 

Το παρών κείμενο έχει σκοπό να σας παρέχει κατανοητή, διαφανή και άμεση πληροφόρηση αναφορικά 
με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στο 
πλαίσιο υλοποίησης των υποχρεώσεων μας απέναντι σας επειδή, η ΥΕΑΕ έχει δεσμευτεί βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας να διασφαλίσει και να διαφυλάξει το δικαίωμα σας στην προστασία έναντι της 
αθέμιτης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα σας στην ιδιωτική ζωή και 
να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διατηρεί και τα οποία σας αφορούν.  
 
Στα πλαίσια ελέγχου και ρύθμισης ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών και την ανάληψη, 
άσκηση και εποπτεία εργασιών διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, η ΥΕΑΕ 
μεταξύ άλλων τηρεί Αρχεία και Μητρώα, που δείχνουν  λεπτομέρειες εταιρειών και ατόμων που 
εποπτεύει.  
 
Η πλειονότητα των πληροφοριών στα Μητρώα αφορούν τις εποπτευόμενες εταιρείες, τις 
δραστηριότητες τους, άλλα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη διεύθυνση, τους υπαλλήλους των 
εποπτευόμενων εταιρειών  και τους συνεργάτες τους και άλλα συναφή θέματα που πρέπει να τύχουν 
εξέτασης από την ΥΕΑΕ. Επιπλέον, διατηρούνται προσωπικά δεδομένα φυσικών ατόμων τα οποία 
εμπίπτουν στην εποπτεία της ΥΕΑΕ ή συνεργάζονται με την ΥΕΑΕ.   
 
Οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να μας βοηθήσουν στο να προβούμε στην άσκηση των εκ 
του νόμου καθηκόντων μας καθώς και στην παροχή υπηρεσιών. Ωστόσο κατανοούμε ότι η διατήρηση 
της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων σας είναι μια μεγάλη ευθύνη την 
οποία και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Για αυτό τον λόγο έχουμε καταρτίσει, μεταξύ άλλων 
μέτρων, και την παρούσα Πολιτική, η οποία έχει ως σκοπό την ενημέρωση σας σχετικά με ποια 
δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε.  
 
Αυτή η Πολιτική απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι οι εποπτευόμενοι ή δυνητικοί 
εποπτευόμενοι, οι πρόεδροι, οι διευθύνων σύμβουλοι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι 
ανώτεροι εκτελεστικοί λειτουργοί, οι γενικοί διευθυντές και υπάλληλοι, μέτοχοι Ασφαλιστικών 
Εταιρειών ή/και Εταιρειών που υπάγονται στον έλεγχο και εποπτεία της ΥΕΑΕ, Ασφαλιστικοί 
Διαμεσολαβητές και υπάλληλοι τους καθώς και τρίτα πρόσωπα. Με το να παρέχετε τις προσωπικές 
σας πληροφορίες ή τις πληροφορίες κάποιου άλλου προσώπου όπως Προτεινόμενου για διορισμό σε 
θέση Ασφαλιστικής Εταιρείας, πρόσωπο για το οποίο παρείχατε συγκατάθεση ή λάβατε 
εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των δεδομένων του, αποδέχεστε ότι θα τις χρησιμοποιήσουμε 
κατά τον τρόπο που επεξηγείται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική. Θα πρέπει να παραπέμψετε το 
πρόσωπο του οποίου τις προσωπικές πληροφορίες δίδετε στην ΥΕΑΕ, στην παρούσα Πολιτική.  
 



 
 

Μπορεί να σας δοθούν περαιτέρω Ειδοποιήσεις Επεξεργασίας σε κατοπινό στάδιο στις οποίες θα 
δίδεται έμφαση σε συγκεκριμένες χρήσεις των προσωπικών σας πληροφοριών.  
 
Επίσης ανά διαστήματα ενδέχεται να πραγματοποιούνται ορισμένες αλλαγές στην Πολιτική ούτως 
ώστε να συμβαδίζει με αλλαγές στην νομοθεσία, λειτουργικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Θα πρέπει 
να ελέγχετε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα της ΥΕΑΕ για την πιο πρόσφατη εκδοχή της Πολιτικής. 
 
Στην Πολιτική, τα προσωπικά σας δεδομένα αναφέρονται ορισμένες φορές ως «δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα», «προσωπικά δεδομένα», «προσωπικές πληροφορίες» ή «δεδομένα». Για τους σκοπούς της 
Πολιτικής, προσωπικά δεδομένα θεωρείται κάθε πληροφορία η οποία αφορά φυσικό πρόσωπο του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε 
αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ή έναν ή 
περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 
 
Ο όρος προσωπικά δεδομένα επίσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κάποια ευαίσθητα δεδομένα (ή 
δεδομένα ειδικών κατηγοριών) όπως για παράδειγμα τα δεδομένα που αφορούν την υγεία ενός φυσικού 
προσώπου τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, τυχόν 
ποινικές καταδίκες και δεδομένα που αποκαλύπτουν την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή.  
 
Όταν αναφέρουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε «επεξεργασία», ο όρος αυτός 
περιλαμβάνει κάθε πράξη που πραγματοποιείται σε σχέση με τα δεδομένα αυτά όπως η συλλογή, η 
καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η 
αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση,η διάθεση, η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο 
περιορισμός,η διαγραφή καιη καταστροφή.  
 
Σε περίπτωση κατά την οποία χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πώς 
επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να αποταθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας 
Δεδομένων της ΥΕΑΕ στην διεύθυνση των γραφείων της Υπηρεσίας, οδός Βύρωνος 29, 1096 
Λευκωσία  ή μέσω του email stylianos@snclaw.eu 
 
 

mailto:stylianos@snclaw.eu


 
 

2. Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 
 

Κατά τη συλλογή των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δεσμευόμαστε από τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα 
απαραίτητα οργανωτικά μέτρα, προχωρούμε στο στάδιο της επεξεργασίας, βασιζόμενοι στις κάτωθι 
αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:  
 

o υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο,  
o συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε 

περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς για τους οποίους η ΥΕΑΕ 
συλλέγει τα δεδομένα αυτά,  

o συλλέγονται μόνο τα κατάλληλα, συναφή δεδομένα και περιορίζονται στον αναγκαίο σκοπό 
για τον οποίο συλλέχθηκαν,  

o είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο να επικαιροποιούνται,  
o διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους 

συλλέχθηκαν,  
o υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, 

μεταξύ άλλων από τη μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, 
καταστροφή ή φθορά, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων,  
όταν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε σε άλλες αρχές της Δημοκρατίας, είτε σε 
άλλη χώρα, ή σε πρόσωπο το οποίο εκτελεί επεξεργασία για λογαριασμό της YEAE 
λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας. 



 
 

3. Πως Γίνεται η Συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων 
 

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων τις περισσότερες φορές γίνεται από εσάς απ’ ευθείας, είτε μέσω 
ασφαλιστικών/αντασφαλιστικών εταιρειών, είτε μέσω της ΥΕΑΕ. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να 
λαμβάνονται μέσω μιας αίτησης, η οποία υποβάλλεται άμεσα ή έμμεσα (μέσω 
ασφαλιστικών/αντασφαλιστικών εταιρειών) σε εμάς ή μέσω της παροχής των υπηρεσιών της ΥΕΑΕ, 
μέσω τηλεφωνικής ή κάθε άλλου είδους επικοινωνίας μαζί σας.  
 
Παρόλα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις, η συλλογή προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει από τρίτους, 
όταν για παράδειγμα κάποιος σας κατονομάσει ως προτεινόμενο σε αιτήσεις. Οι προσωπικές σας 
πληροφορίες μπορούν να ληφθούν είτε από τρίτους (συνεργάτες, δικηγόρους, εξουσιοδοτημένα 
άτομα)είτε από ασφαλιστικές εταιρείες ή ακόμα και πηγές διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.  
 
Αναλυτικότερα, οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συλλεχθούν:  
 
 (α) Κατευθείαν από εσάς (άμεσα ή έμμεσα) ενδεικτικά:  

 Μέσω των εντύπου συμπλήρωσης πληροφοριών στα πλαίσια υποβολής αίτησης για λήψη 
άδειας και/ή ανανέωση και/ή τροποποίηση 

 Στα πλαίσια υποβολής ερωτήματος, ένστασης, αιτίασης, παραπόνου από μέρους σας 

 Στα πλαίσια υποβολής καταγγελίας 

 Διαδικτυακά ο εποπτευόμενος όταν επιλέξει να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία  

 Εντύπων υποβολής προσωπικών στοιχείων 

 Δια ζώσης κατ΄ ευθείαν από τα φυσικά πρόσωπα 
 
 
(β) Από διάφορες άλλες/«τρίτες» πηγές (ενδεικτικά):  

 Ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες σας αναγράφουν ως προτείνοντα 
σε κάποιες από τις αιτήσεις  

 Ασφαλιστικές συμβάσεις, στις οποίες κατονομάζεστε ως μέρος αυτών (π.χ αν είστε 
ένας εκ των συμβαλλομένων) 

 Ασφαλιστικές/αντασφαλίστηκες εταιρείες ή ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με τους 
οποίους σχετίζεστε,  

 Εποπτική Αρχή Ε.Ε ή τρίτης χώρας στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 

 Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρχές 
της Δημοκρατίας, στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Εποπτικών 
Αρχών ή άλλων αρχών της Δημοκρατίας.  

 Δικηγόροι. 

 Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης, εγκατεστημένο στο κτιριακό συγκρότημα που 
στεγάζονται τα γραφεία της ΥΕΑΕ 

 Μέσω ειδικών και εμπειρογνωμόνων 

 Τηλεφωνικώς, από Αστυνομία, fax, Ιστοσελίδες, Φωτογραφίες 

 Μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος email 



 
 

4. Τι Είδους Προσωπικά Δεδομένα Επεξεργαζόμαστε 
 

Η ΥΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται διαφόρων ειδών προσωπικά δεδομένα αναλόγως των 
παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει, σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, και καθηκόντων που επιτελεί. 
Η πολιτική αυτή ισχύει τόσο για τους άμεσα όσο και για τους έμμεσα εμπλεκόμενους, προηγούμενους, 
υφιστάμενους ή/και υποψήφιους εποπτευόμενους.  
 
Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η ΥΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ανάλογα και με την υπηρεσία και το καθήκον που οφείλει να εκτελέσει ως 
ακολούθως (ενδεικτικά):  
 

 Προσωπικά Στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αντίγραφο ταυτότητας, ή 
και διαβατηρίου, επάγγελμα, ΑΚΑ κ.α.) 

 Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
τηλέφωνο, κ.α.). 

 Στοιχεία βιογραφικού (ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, θέση, κτλ), δήλωση ικανότητας,  
υπηκοότητα, φωτογραφία, οικονομική κατάσταση, απολυτήριο λυκείου, ακαδημαϊκά 
προσόντα, πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων, πιστοποιητικό κατάρτισης και 
αποτελέσματα εξετάσεων Ασφαλιστικού Ινστιτούτου, διεύθυνση, ΑΦΤ,  

 Αριθμός Μητρώου εποπτευόμενου, έτος εγγραφής και διαγραφής, αιτήσεις εγγραφής, 
τροποποίησης και ανανέωσης άδειας. 

 Επιστολές από ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές εταιρείες σχετικά με τον εποπτευόμενο ή/και 
προτείνοντα 

 Στοιχεία αίτησης για λήψη σχετικής άδειας από την ΥΕΑΕ(πχ. Μητρώο στο οποίο 
αποτείνονται να εγγραφούν, ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες σχετίζονται, υπογραφές 
τρίτων, αριθμός ταυτότητας), προηγούμενες θέσεις που κατείχαν τα άτομα, συμμετοχές σε 
άλλες εταιρίες/οργανισμούς, κλάδο ασφάλισης με τον οποίο σχετίζονται/ασχολούνται κ.α. 

 Στοιχεία επικοινωνίας αντιπροσώπων ασφαλιστικών/αντασφαλιστικών εταιρειών σε άλλες 
χώρες. 

 Στοιχεία σχετικά με παράπονα, που μπορεί να περιλαμβάνουν και ιατρικό ιστορικό 

 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου των προτεινόμενων για θέση σε Ασφαλιστική Εταιρεία 
ατόμων, πιστοποιητικό μη πτώχευσης, ποινικό μητρώο και άλλων κρατών όπου διέμενε (στις 
περιπτώσεις που ισχύει), προηγούμενες θέσεις, , διεύθυνση εντός και εκτός Κύπρου όπου 
ισχύει,συμμετοχές σε ασφαλιστικές/αντασφαλιστικέςεταιρείες και άλλους οργανισμούς.  
 



 
 

5. Πως Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα 
 

Τα προσωπικά σας δεδομένα αφού συλλεχθούν, μπορεί να τύχουν επεξεργασίας στην ΥΕΑΕ, όπως 
έχει ήδη αναφερθεί και πιο πάνω, από τους λειτουργούς της ΥΕΑΕ στα πλαίσια εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.  
 
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς: 
 

 Για διενέργεια ελέγχου και εποπτείας. 

 Για την επικοινωνία μαζί σας. 

 Στα πλαίσια καταγγελίας ή παραπόνου. 

 Για την εκτέλεση καθηκόντων που απορρέουν από τις νομικές μας υποχρεώσεις. 

 Για την δημιουργία και τήρηση αρχείου εποπτευόμενων. 

 Για την πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης 
και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ανάλυση και διαχείριση 
άλλων εμπορικών κινδύνων. 

 Για την διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης δεδομένων. 

 Για την συμμόρφωση της ΥΕΑΕ με τους ισχύοντες νόμους και τις κανονιστικές υποχρεώσεις, 
ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθυντήριες αρχές, δικαστικές αποφάσεις και άλλες νομικές 
διαδικασίες, για να απαντούμε σε αιτήματα από άλλες δημόσιες και κρατικές αρχές, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στην κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 Για την προστασία και διασφάλιση των εννόμων δικαιωμάτων της ΥΕΑΕ καθώς και τρίτων.  



 
 

6. Σε Ποιους Ενδέχεται να Κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα 
 

Ενδεχομένως να χρειαστεί να μοιραστούμε προσωπικά σας δεδομένα με 

ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές εταιρείες ή ασφαλιστικούς/αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με τους 

οποίους σχετίζεστε καθώς και άλλες εποπτικές αρχές εντός και εκτός της Δημοκρατίας και με άλλες 

δημόσιες αρχές υπεύθυνες για τη χρηματοπιστωτική νομοθεσία, σύμφωνα με τα Άρθρα 65-71  του 

Νόμου 38(Ι)/2016, όπως αυτός ενδέχεται να τροποποιηθεί από καιρός εις καιρόν. Συγκεκριμένα η 

ΥΕΑΕ ενδέχεται να αποστείλει προσωπικά σας δεδομένα σε αρχές ενδεικτικά, χωρίς περιορισμό, 

αρχές και/ή όργανα και/ή εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών, EIOPA, Κεντρική Τράπεζα 

Κύπρου, Επιτροπή Κεφαλαιαγορά Κύπρου, Αρχή Εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικών 

Συνταξιοδοτικών Παροχών, εκκαθαριστών, ελεγκτών, Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, 

Επιτροπής Δημόσιας Εποπτείας,  κ.α.  

Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προς επεξεργασία, για 
λόγους αντίθετους από αυτούς, που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική μας και χωρίς να σας 
ενημερώσουμε εκ των προτέρων. 
 
Σε κάθε περίπτωση από την μεταξύ μας σχέση μπορεί τα προσωπικά σας δεδομένα να διαβιβαστούν 
σε δημόσιες αρχές, ερευνητές, που ως εκτελούντες την επεξεργασία θα τα επεξεργάζονται για 
λογαριασμό της ΥΕΑΕ, βάσει της μεταξύ μας συμφωνίας. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την 
Εταιρεία προς το Εξωτερικό μπορεί να γίνει σε συνεργαζόμενους τρίτους πάροχους και Εποπτικές 
Αρχές. 
 
Σε κάθε διαβίβαση προς τρίτους λαμβάνεται εκ των προτέρων κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα 
διαβιβάζονται να είναι τα απαραίτητα για την επιτέλεση των καθηκόντων μας και παροχή των 
υπηρεσιών μας, να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία αυτών, και 
οι οργανισμοί στους οποίους τα διαβιβάζονται έχουν δεσμευθεί γραπτώς προς εμάς πως τηρούν με 
την σειρά τους τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Εξαιρούνται οι 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες η κοινοποίηση των δεδομένων επέρχεται λόγω κάποια νομικής ή 
κανονιστικής υποχρέωσης. 
 
Σε περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται να κοινοποιηθούν προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι οποίες δεν διασφαλίζουν επαρκώς τα προσωπικά σας δεδομένα, τότε η 
ΥΕΑΕ είναι η υπεύθυνη και υποχρεούται να συνάψει συμβατικές ρήτρες μεταξύ της ΥΕΑΕ και του 
οργανισμού στον οποίο κοινοποιούνται τα δεδομένα, προς διασφάλιση και προστασία των 
πληροφοριών, που κοινοποιούνται.  



 
 

7. Περίοδος Διατήρησης των Προσωπικών Σας Δεδομένων 
 

Η ΥΕΑΕ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία της  μόνο για το χρονικό διάστημα, που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών και καθηκόντων της και αν το απαιτούν νομικές ή 
κανονιστικές υποχρεώσεις. Αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που για τον οποιοδήποτε λόγο διακοπεί 
η σχέση σας με την ΥΕΑΕ.  
 
Στα πλαίσια της εναρμόνισης μας με τον Κανονισμό σε συνάρτηση με την συμμόρφωση με τους 
εκάστοτε νόμους και κανονισμούς που διέπουν την διατήρηση και φύλαξη αρχείων που εμπίπτουν στην 
κατηγορία των δημόσιων αρχείων, έχουν οριστεί χρονικά διαστήματα διατήρησης των προσωπικών 
δεδομένων ανάλογα με την επεξεργασία που τυγχάνουν. Οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη για την 
κατάληξη των χρονικών διαστημάτων είναι η καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων της ΥΕΑΕ, οι 
λειτουργικές ανάγκες, οι έννομες υποχρεώσεις και η διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων της ΥΕΑΕ. 
Περαιτέρω, η ΥΕΑΕ ακολουθεί και εναρμονίζεται με τις υποχρεώσεις της όπως αυτές προκύπτουν 
από τον περί Κρατικού Αρχείου Νόμος του 1991 (208/1991). 
 
Τυχόν δεδομένα τα οποία δεν εμπίπτουν και δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παραπάνω νόμου, η 
πολιτική διατήρησης της ΥΕΑΕ εφαρμόζεται. 
 
Για να ενημερωθείτε επαρκώς για τις περιόδους διατήρησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΥΕΑΕ. 



 
 

8. Ποια είναι τα Δικαιώματά Σας 
 

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ορίζει τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά 
σας δεδομένα. Ένεκα αυτού η ΥΕΑΕ έχει αναπτύξει μηχανισμό ικανοποίησης αιτημάτων σχετικά με 
τα προσωπικά δεδομένα σας, ως ακολούθως:  
 

I. Δικαίωμα πρόσβασης (right to access): Έχετε το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που 
διατηρούμε για εσάς και στα οποία ανά πάσα στιγμή μπορείτε και να λάβετε αντίγραφο αυτών 
εφόσον τα κατέχουμε σε ηλεκτρονική μορφή.  
 

II. Δικαίωμα διόρθωσης (right to rectification): Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης 
των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορείτε σε κάθε στάδιο της μεταξύ μας σχέσης να 
ελέγξετε και να επικαιροποιήσετε προσωπικά σας δεδομένα προβάλλοντας πάντα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, ζητώντας τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση ανακριβών 
πληροφοριών.  
 

III. Δικαίωμα διαγραφής (righttobeforgotten): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή 
μέρους ή συνόλου των δεδομένων, που σας αφορούν. Τονίζουμε όμως πως η ΥΕΑΕ είναι 
υποχρεωμένη να διαγράψει μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορούν να 
διαγραφούν ως η πολιτική διαγραφής δεδομένων. 
 

IV. Δικαίωμα περιορισμού (righttorestriction): Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε τον 
περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ακόμα και όταν αμφισβητείται 
η ακρίβεια των δεδομένων ή ακόμα και όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον χρήσιμα στην ΥΕΑΕ 
αλλά ζητάτε τη διαφύλαξη τους εξαιτίας νομικών αξιώσεων. 
 

V. Δικαίωμα εναντίωσης (righttoobject): Μπορείτε ανά πάσα στιγμή και ώρα να προβάλετε 
τις ενστάσεις σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση 
που προβάλετε το δικαίωμα αυτό, η επεξεργασία σταματά αυτόματα εκτός κι αν η ΥΕΑΕ 
αποδείξει έννομο συμφέρον ή αν απαιτούνται τα δεδομένα προς υποστήριξη μιας 
νομικής/δικαστικής υπόθεσης.  
 

VI. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (right to data portability): Διατηρείτε το 
δικαίωμα της φορητότητας, της μεταφοράς δηλαδή των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο 
οργανισμό σε μορφή αναγνωρίσιμη και κοινώς χρησιμοποιούμενη.Τα εν λόγω δεδομένα θα 
διαγραφούν ως ορίζεται από την πολιτική διαγραφής της ΥΕΑΕ, 
 

VII. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Διατηρείτε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή να 
αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, προς επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς 
ωστόσο να επηρεάζει την νομιμότητα της στην οποία βασιζόταν η ΥΕΑΕ πριν την απόσυρσή 
σας. Σας ενημερώνουμε ότι, όπου ισχύει, η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ενδεχομένως να 
οδηγήσει στον τερματισμό των σχετικών υπηρεσιών.  
 

VIII. Δικαίωμα υποβολής παραπόνου: Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονο σας 
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στον Επίτροπο Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  
 



 
 

Εάν κατά την υποβολή του παραπόνου σας νιώσετε ότι αδικηθήκατε από μέρους μας ή εάν 
έχετε αμφιβολίες για την έκβαση του αιτήματός σας, μπορείτε να το υποβάλετε και γραπτώς 
στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην πιο κάτω διεύθυνση:  

 
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  
Ιάσονος 1, 2ος όροφος  
1082 Λευκωσία  
ΤΘ 23378  
1682 Λευκωσία  
Τηλ.: 22818456 Αρ. Φαξ: 22304565  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy 

 
Για την άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων σας ή σε περίπτωση κατά την οποία χρειάζεστε περαιτέρω 
πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων της ΥΕΑΕ, στη διεύθυνση της ΥΕΑΕή και μέσω της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης stylianos@snclaw.eu 
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9. Αλλαγές στην Πολιτική μας 
 

Οι αλλαγές στη Νομοθεσία ή στις τεχνολογικές εξελίξεις επιβάλλουν και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις 
και από πλευράς μας.  
 
Παρακαλούμε όπως διατηρείτε και εσείς συνεχώς επαφή με την Πολιτική μας, η οποία μπορεί ανά 
πάσα στιγμή να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις και δεδομένα.  
 

Η αναθεωρημένη πολιτική μας θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας στην διεύθυνση www.mof.gov.cy.  
 

Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε αντίγραφο της πιο πρόσφατης εκδοχής της Πολιτικής σε 

έντυπη μορφή. 

 

Δεκέμβριος 2020 
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