
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (ΚΥΠΕ) 

 

Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 

 

Ο/Η _________________________________________________________ 

 

με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ________________ (ή αρ. Διαβατηρίου _____________ 

όταν δεν υπάρχει ταυτότητα χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης) δηλώνω ότι δίνω την 

ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή μου στο ΚΥΠΕ 

όπως συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται τα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προσωπικά Δεδομένα) που με αφορούν, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εκάστοτε εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, 

όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται. 

 

Έχω ενημερωθεί ότι 

Το ΚΥΠΕ θα συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή 

Προσωπικά Δεδομένα που με αφορούν, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, 

ανάλογα με την περίπτωση 

➢ τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και/ή 

διαβατηρίου και/ή αριθμός αλλοδαπού πολίτη, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, 

ταχυδρομική διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α. 

➢ τα πιο πάνω Προσωπικά Δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους 

ακόλουθους σκοπούς: εξέταση αίτησης πρόσληψης, εργοδότηση, ενημέρωση.  

➢ η παροχή Προσωπικών Δεδομένων που με αφορούν στο ΚΥΠΕ, αποτελεί νομική 

ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για εξέταση οποιασδήποτε αίτησης και 

τυχόν άρνησή μου, μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη του αιτήματός μου 

➢ Το ΚΥΠΕ μπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα μου, μόνο εάν είναι 

απαραίτητο, σε συνεργάτες της για νόμιμους σκοπούς και/ή σε αρμόδιες αρχές 

για συμμόρφωση με το Νόμο. 

 

Κατανοώ ότι έχω τα πιο κάτω δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά 

Δεδομένα που με αφορούν: 

➢ Ενημέρωσης 

➢ Πρόσβασης 

➢ Διόρθωσης ή τροποποίησης 

➢ Διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη) 

➢ Περιορισμού επεξεργασίας 



➢ Γνωστοποίησης 

➢ Εναντίωσης στην επεξεργασία 

➢ Καταγγελίας στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

➢ Ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής μου ανά πάσα στιγμή. 

 

Η ανάκληση της συγκατάθεσής μου δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που 

βασίστηκε στη συγκατάθεσή μου πριν την ανάκλησή της.  Σε περίπτωση που το ΚΥΠΕ 

ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει έννομο συμφέρον 

διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων που με αφορούν, το αίτημά μου για 

ανάκληση και/ή διαγραφή τους μπορεί να μην γίνει αποδεκτό. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Υπογραφή: ______________   Ημερομηνία:______________ 

 

 

 


