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ΣΥΝΟΨΗ 
 

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας σέβεται την ιδιωτικότητα των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που επεξεργάζεται και συμμορφώνεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την εκάστοτε εν ισχύ εθνική νομοθεσία και τις τροποποιήσεις αυτών, η 

οποία διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για το σκοπό αυτό, έχει καταρτιστεί 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση και φύλαξη των προσωπικών σας 

δεδομένων καθώς και τα δικαιώματά σας, μπορείτε: 

 Να συμβουλεύεστε την παρακάτω Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί την παρούσα 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν το κρίνει αναγκαίο. Η τελευταία 

έκδοση της παρούσας Πολιτικής είναι πάντοτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γενικού 

Λογιστηρίου. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνεστε να τη συμβουλεύεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

για οποιεσδήποτε αλλαγές. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα αναθεωρήθηκε στις 01/02/2019. 

 Να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο τηλέφωνο 22602427, είτε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aefthimiou@treasury.gov.cy), είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 

Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1441 Λευκωσία.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Α. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

 

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τις κατηγορίες προσωπικών 

δεδομένων και υποκειμένων των δεδομένων που περιγράφονται αναλυτικά πιο κάτω. Το Γενικό 

Λογιστήριο της Δημοκρατίας είναι δημόσια αρχή, υπεύθυνη για την αποτελεσματική εφαρμογή της 

οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την επίτευξη 

χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης. 

 

Β. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με βάση την παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται μόνο σε ζώντα 

φυσικά πρόσωπα και σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό 

πρόσωπο, δηλαδή το πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να ή έχει εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, 

ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας. 

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679: 

 Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. 

 Εκτελών την Επεξεργασία είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, 

υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για 

λογαριασμό του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. 

 Υποκείμενο των Δεδομένων είναι το φυσικό πρόσωπο, τα προσωπικά δεδομένα του οποίου 

υφίστανται επεξεργασία. 

 

Γ. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τις ακόλουθες 

κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων. Τα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται κατά περίπτωση, επίσης 

παρατίθενται πιο κάτω. Επιπρόσθετα, γίνεται αναλυτική καταγραφή των δεδομένων αυτών, καθώς και 

του σκοπού για τον οποίο γίνεται επεξεργασία για κάθε κατηγορία υποκειμένων των δεδομένων. 

 

1. Πιστωτές και χρεώστες για πληρωμές (για σκοπούς πληρωμής): αριθμός ταυτότητας ή αριθμός 

Εταιρείας στο Φ.Π.Α, Ονοματεπώνυμο/Όνομα Εταιρείας/Οργανισμού, Διεύθυνση, όνομα 

τραπεζικού ιδρύματος, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), τηλέφωνο, φαξ, email. 

2. Προσωπικό (κρατικοί και ωρομίσθιοι υπάλληλοι) και Συνταξιούχοι (για τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους): ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και/ή 

αριθμός διαβατηρίου, αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, 

αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία πρόσληψης και 

αφυπηρέτησης, αντίγραφα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, ιατρικά δεδομένα, 

μισθολογικά δεδομένα και δεδομένα ανέλιξης, αξιολογήσεις, εξουσιοδοτήσεις για αποκοπές 
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και πληρωμές, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία γάμου και προσωπικά στοιχεία Συζύγου 

και Εξαρτωμένων Τέκνων, και άλλα. 

3. Χρήστες ιστοσελίδας «Σύστημα Καταστάσεων Μισθοδοσίας» («payroll treasury») για 

σκοπούς εκτύπωσης μηνιαίου και ετήσιου πιστοποιητικού αποδοχών: ονοματεπώνυμο, 

αριθμός ταυτότητας και/ή αριθμός διαβατηρίου, αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων, 8 τελευταία 

ψηφία του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), ημερομηνία γέννησης. 

4. Προσφοροδότες (για σκοπούς αξιολόγησης των προσφορών που υποβάλλονται μέσω e-

procurement): ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση, e-mail. Κατά τη 

χρήση του ιστοτόπου e-procurement, το σύστημα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας 

αποθηκεύει cookies, για την παρακολούθηση του ιστορικού πλοήγησης των επισκεπτών της 

ιστοσελίδας. 

5. Δικαιούχοι χορηγιών μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων των Διαρθρωτικών 

Ταμείων της ΕΕ (για σκοπούς ελέγχου): Η συγκεκριμένη κατηγορία υποκειμένων των 

δεδομένων ελέγχεται από τη Διεύθυνση Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Γενικού 

Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που ζητούνται 

είναι ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση, αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων, 

θέση στον οργανισμό, ιδιότητα. 

6. Δανειολήπτες και κάτοχοι αξιογράφων (για σκοπούς ρύθμισης οφειλών ή αποπληρωμών του 

Κράτους από το Πάγιο Ταμείο): ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας/ αριθμός μητρώου, 

διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου εταιρείας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, ονομαστική αξία 

αξιογράφων, ανά είδος αξιογράφου, όροι αξιογράφων (επιτόκιο, διάρκεια κλπ). 

7. Μέλη ιδιωτικών Ταμείων Προνοίας που οι καταθέσεις τους απομειώθηκαν το 2013 (για 

σκοπούς υπολογισμού του επιστρεπτέου ποσού) : ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και/ή 

αριθμός διαβατηρίου, αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, 

αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στοιχεία εργοδότη. 

8. Δεδομένα Παιδιών (για παροχή οικονομικής βοήθειας): Τα προσωπικά δεδομένα παιδιών που 

ζητούνται είναι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, φύλο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός. 

πιστοποιητικού γέννησης, καθώς και στοιχεία για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της 

οικογένειας τους. Σημειώνεται ότι, δε συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παιδιών 

εκτός μόνο όπου έχει ληφθεί προηγουμένως η συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου 

κηδεμόνα τους, όπως προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679. 

9. Υποψήφιοι για πρόσληψη (για σκοπούς εξέτασης της αίτησης για πρόσληψη): 

ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και/ή αριθμός διαβατηρίου, αριθμός κοινωνικών 

ασφαλίσεων, πιστοποιητικό γέννησης, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική 

διεύθυνση, επάγγελμα ή ενασχόληση, απολυτήριο στρατού, βεβαίωση παθόντα ή τέκνου 

εγκλωβισμένων, αντίγραφα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων και άλλα. (Τα 

στοιχεία αυτά από 01/01/2018 συλλέγονται για το μόνιμο προσωπικό μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματος «Αριάδνη» από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και 

διαβιβάζονται στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για περαιτέρω επεξεργασία).  

  



6 
 

 

Δ. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Τα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα που αποτελούν τα υποκείμενα των δεδομένων σύμφωνα με τον 

Κανονισμό, παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, είτε οι 

ίδιοι, είτε μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, με τους πιο κάτω τρόπους: 

 Μέσω επιστολής ή αίτησης σε έντυπη μορφή. 

 Με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστοσελίδα «Σύστημα Καταστάσεων 

Μισθοδοσίας (payroll treasury)», ενδοδικτυακός χώρος του Γενικού Λογιστηρίου, πλατφόρμα 

e-procurement). 

 Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή προφορικά μέσω των Λογιστηρίων Υπουργείων/ Τμημάτων/ 

Υπηρεσιών. 

 

Ε.  ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα του για έναν ή για περισσότερους σκοπούς 

 Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των 

δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα μετά από αίτημα του 

υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης. 

 Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας 

με έννομη υποχρέωση. 

 Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των έννομων συμφερόντων του Γενικού 

Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. 

 Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το 

δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Γενικό 

Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας, από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 

ΣΤ.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε: 

 Εκτελών την επεξεργασία στον οποίο το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει αναθέσει την 

εκτέλεση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του και ο οποίος 

δεσμεύεται με σύμβαση να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται εταιρείες που προσφέρουν 

τεχνολογική εξειδίκευση, λύσεις και υποστήριξη και διευκολύνουν τις πληρωμές, καθώς και 

ελεγκτικοί ή αναλογιστικοί οίκοι. 
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 Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα εάν το απαιτεί οποιαδήποτε 

Νομοθεσία ή δικαστική απόφαση ή απόφαση αρμόδιας αρχής, στα πλαίσια της άσκησης 

δημόσιας εξουσίας ή της συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση. Στην κατηγορία αυτή 

συμπεριλαμβάνονται εποπτικές και άλλες ρυθμιστικές αρχές όπως η Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου, καθώς και πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα. 

 Συντεχνίες στις οποίες κοινοποιείται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως εργοδότη, 

ονομαστική κατάσταση με το μισθό και το ποσό της εισφοράς που αποκόπτεται από τους 

υπαλλήλους- μέλη συντεχνιών. 

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του οποιαδήποτε στοιχεία έχουν 

σχέση με τις οικονομικές συναλλαγές των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων, τηρώντας τις 

αρχές της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των πολιτών. Η δημοσιοποίηση γίνεται στα πλαίσια συμμόρφωσης 

με έννομη υποχρέωση, η οποία απορρέει από το Ν. 38 (Ι)/2014 που προβλέπει Περί της Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας.  

 

Ζ.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα 

δικαιώματα για τα οποία πρέπει να τυγχάνουν επαρκούς ενημέρωσης από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας: 

 Δικαίωμα ενημέρωσης (Άρθρο 12): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει 

κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα 

προσβάσιμη μορφή, καθώς και απάντηση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός 

του. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται δωρεάν. Εάν τα αιτήματα του υποκειμένου των 

δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου 

χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί είτε  

1. να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για 

την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης 

ενέργειας, ή  

2. να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. 

 Δικαίωμα ενημέρωσης (Άρθρα 13& 14): Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ενημερώνει το 

υποκείμενο των δεδομένων για τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται 

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα του υποκειμένου, τη νομική βάση για την 

επεξεργασία, τους αποδέκτες, καθώς και το χρονικό διάστημα επεξεργασίας. 

 Δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει 

αντίγραφο των δεδομένων του που υφίστανται επεξεργασία, καθώς και να ενημερωθεί τους 

σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων, το χρόνο αποθήκευσης τους, τους 

αποδέκτες στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί καθώς και την προέλευσή των δεδομένων  αν δεν 

έχουν συλλεγεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. 

 Δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει 

από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 

 Δικαίωμα διαγραφής (Άρθρο 17): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει 

από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
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αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εκτός εάν υπερισχύει το έννομο συμφέρον του 

υπεύθυνου επεξεργασίας. 

 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18): Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται 

να εξασφαλίσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν η 

ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται, η επεξεργασία είναι 

παράνομη ή δεν είναι πλέον απαραίτητη. 

 Δικαίωμα γνωστοποίησης (Άρθρο 19): Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει κάθε διόρθωση 

ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των 

δεδομένων σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα και ενημερώνει σχετικά το υποκείμενο των δεδομένων. 

 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Άρθρο 20): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το 

δικαίωμα να λαμβάνει σε ψηφιακή μορφή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 

αφορούν και να τα διαβιβάζει σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας ή να ζητά την απευθείας 

διαβίβασή τους σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την 

επεξεργασία που διενεργούν δημόσιοι φορείς προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση 

δημόσιας εξουσίας. 

 Δικαίωμα εναντίωσης (Άρθρο 21): Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται 

στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εκτός εάν υπερισχύει 

το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας. 

 Δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (Άρθρο 22): Το υποκείμενο των 

δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει 

αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία 

παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. 

 Δικαίωμα καταγγελίας στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν το 

υποκείμενο των δεδομένων πιστεύει ότι οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του έχει 

παραβιασθεί. 

 Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή. Νοείται ότι η ανάκληση 

της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή πριν την 

ανάκλησή της. Σε περίπτωση που το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχει έννομο συμφέρον διατήρησης των προσωπικών 

δεδομένων που το αφορούν, το αίτημα του υποκειμένου για ανάκληση και/ ή διαγραφή τους 

μπορεί να μην γίνει αποδεκτό. 

 

Η.  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας διατηρεί τα δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων για 10 

χρόνια, που αποτελούν το Γενικό Κανόνα που θέτει στην ετήσια Οδηγία προς Τμηματικούς Λειτουργούς 

ο Έφορος Κρατικού Αρχείου. Με βάση τον Περί Κρατικού Αρχείου Νόμο του 1991 έως 1995, τα αρχεία 

του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, ως δημόσια αρχή, αποτελούν μέρος του Κρατικού Αρχείου. 

Ως εκ τούτου, η καταγραφή, η μεταφορά αλλά και η καταστροφή φακέλων του Αρχείου του Γενικού 

Λογιστηρίου της Δημοκρατίας καθορίζεται από τις οδηγίες του Εφόρου του Κρατικού Αρχείου και 

υπόκειται στην έγκρισή του. Είναι δυνατόν να κρατήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από 10 
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χρόνια εάν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, εποπτικούς ή τεχνικούς λόγους, είτε για 

στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς αρχειοθέτησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

 

Επίσης, ο τρόπος καταστροφής άλλων αρχείων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας είναι 

καθορισμένος μέσω σχετικής εσωτερικής διαδικασίας η οποία είναι σύμφωνη με την πιο πάνω 

Νομοθεσία και καταγράφεται στις Λογιστικές και Δημοσιονομικές Οδηγίες με αρ. 170-171 και σε 

εσωτερικές εγκυκλίους.  

 

Θ.  ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

 

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Γενικό Λογιστήριο της 

Δημοκρατίας γίνεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (καταβολή συντάξεων σε Κύπριους υπηκόους 

που διαμένουν μόνιμα στις ΗΠΑ και αποστολή οικονομικής βοήθειας από ενισχυτές στις ΗΠΑ στην 

Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου) και αφού εξασφαλισθεί εκ των προτέρων η συγκατάθεση του 

υποκειμένου των δεδομένων.  

 

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ καλύπτεται από το Άρθρο 45(1) του Κανονισμού της ΕΕ (ΕΕ) 2016/679 

για τις διαβιβάσεις δεδομένων βάσει απόφαση επάρκειας. Στις 12 Ιουλίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υιοθέτησε την Εκτελεστική Απόφαση για την επάρκεια που προσφέρει η Συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ 

για τον μηχανισμό της Ασπίδας της Ιδιωτικότητας (Privacy Shield). Με βάση την απόφαση αυτή, η 

διαβίβαση δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ επιτρέπεται, καθώς οι ΗΠΑ έχουν κριθεί ως επαρκής χώρα. 

 

Ι.  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ 

 

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 

ασφαλή φύλαξη και προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται από τυχαία ή 

παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ άδειας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκευτήκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε 

επεξεργασία.  

 

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 

αναφέρει την παραβίαση στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, λεπτομερώς 

και εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος. Επίσης, το Γενικό Λογιστήριο της 

Δημοκρατίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος για τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες του. 

 


