
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του Σχεδίου Παραχώρησης Κυβερνητικών 

Εγγυήσεων για Εξασφάλιση Πιστωτικών Σημειώσεων που Εκδίδονται από Φορείς του Τουριστικού Τομέα 

το οποίο θεσπίστηκε με βάση τον περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμο 

του 2020 (Ν.59(Ι)/2020) και το περί Λήψης Έκτακτων Μέτρων (Παροχή Κυβερνητικών Εγγυήσεων) 

στον Τομέα του Τουρισμού Διάταγμα του 2021, τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο που περιλαμβάνει 

τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών ή/και δεδομένα νομικών προσώπων, που πληρούν τα κριτήρια 

και εξασφαλίζουν κυβερνητικές εγγυήσεις αναφορικά με το Σχέδιο.  

Τα δεδομένα που τηρούνται στο υπό αναφορά Αρχείο δεσμεύονται με το απόρρητο και την 

εμπιστευτικότητα και προστατεύονται όπως προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 

Δεδομένων – Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (GDPR), που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου, 2018 και 

από τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018, 

Ν.125(Ι)/2018. 

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δύναται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα Αίτηση για: 

•να ελέγξει την ορθότητα των πληροφοριών, 

•να αποτρέψει αδίκημα, 

•την προστασία των δημοσιονομικών του Κράτους, 

●σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. 

Με την παρούσα δήλωση συγκατάθεσης το Γενικό Λογιστήριο εξουσιοδοτείται όπως κοινοποιεί τα 

προσωπικά δεδομένα των φυσικών ή/και τα δεδομένα των νομικών προσώπων για τους οποίους έχουν 

εκδοθεί κυβερνητικές εγγυήσεις στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 

έχει εγκρίνει το παρόν Σχέδιο καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη εποπτική αρχή για σκοπούς διαφάνειας, 

ελέγχου και προστασίας των δημοσιονομικών του Κράτους.  

Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και έχω ενημερωθεί για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου και ελεύθερα 

και µε πλήρη επίγνωση, αποδέχομαι και δίδω την ρητή συγκατάθεσή µου για τη συλλογή, καταχώρηση, 

χρήση, νόµιµη επεξεργασία, διασύνδεση ή και διαβίβαση από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, 

των προσωπικών µου δεδομένων καθόσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα και τα δεδομένα, καθόσον αφορά 

τα νομικά πρόσωπα, ευαίσθητων και µη, που έχουν δοθεί ή θα δοθούν στο μέλλον ή έχουν εξασφαλισθεί 

από τρίτους για τους σκοπούς που περιγράφονται πιο πάνω. Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η Γενική 

Λογίστρια της Δημοκρατίας ως η αρμόδια εποπτική αρχή και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αυτής, δύναται 

να έχουν πρόσβαση και δικαίωµα επεξεργασίας των δεδομένων που µε αφορούν. 

 

Επίθετο:  
 

Όνομα:  
 



Αριθμός 

Ταυτότητας 

   

Επωνυμία 

Επιχείρησης 

 Αριθμός 

Φορολογικού 

Μητρώου 

 

 

 

Υπογραφή: 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 

 

 


