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 Διλωςθ Απορριτου Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων 

Τθσ Εφορείασ Ελλθνικϊν Εκπαιδευτθρίων Λεμεςοφ 

(εφεξισ «θ Διλωςθ») 

 

 

Θα Θζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι για τθν Εφορεία Ελλθνικϊν Εκπαιδευτθρίων Λεμεςοφ 

(εφεξισ «θ Εφορεία»), θ προςταςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων (εςάσ και των μακθτϊν) 

αλλά και όλων των φυςικϊν προςϊπων που μασ εμπιςτεφονται τα προςωπικά τουσ δεδομζνα 

ζχει πρωταρχικι ςθμαςία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλλθλα οργανωτικά και τεχνικά 

μζτρα, ϊςτε θ επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων από εμάσ, πραγματοποιείται πάντα 

ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τθν Προςταςία Δεδομζνων 

Προςωπικοφ Χαρακτιρα.  

Συλλζγοντασ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ, δροφμε ωσ υπεφκυνοι επεξεργαςίασ δεδομζνων και  βάςει 

νόμου, είμαςτε υποχρεωμζνοι να ςασ παρζχουμε πλθροφορίεσ για εμάσ, για το λόγο και τον 

τρόπο που χρθςιμοποιοφμε τα δεδομζνα ςασ, και για τα δικαιϊματα που ζχετε πάνω ςε αυτά. 

Για το λόγο αυτό, ςασ καλοφμε να διαβάςετε προςεκτικά τθν παροφςα Διλωςθ, προκειμζνου να 

ενθμερωκείτε επαρκϊσ αναφορικά με το είδοσ των δεδομζνων που επεξεργαηόμαςτε. 

 

Προςωπικά δεδομζνα 

 

Σφμφωνα με τον Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων 2016/679 τθσ Ε.Ε  

(«εφεξισ «Ο Κανονιςμόσ» ι «ΓΚΠΠΔ»), τα προςωπικά δεδομζνα ορίηονται ωσ: 

 

«οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετίηεται με αναγνωριςμζνο ι αναγνωρίςιμο φυςικό πρόςωπο 

(υποκείμενο δεδομζνων). Αναγνωρίςιμο πρόςωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριςτεί 

άμεςα ι ζμμεςα, με αναφορά ςε ζνα αναγνωριςτικό όπωσ ζνα όνομα, ζναν αρικμό 

αναγνώριςθσ, δεδομζνα τοποκεςίασ, ζνα διαδικτυακό αναγνωριςτικό ι ςε ζναν ι περιςςότερουσ 

παράγοντεσ που αφοροφν τθν φυςικι, φυςιολογικι, γενετικι, πνευματικι, οικονομικι, 

πολιτιςτικι ι κοινωνικι ταυτότθτα του εν λόγω φυςικοφ προςώπου». 

 

Ποιοι είμαςτε; 

 

Η Εφορεία Ελλθνικϊν Εκπαιδευτθρίων Λεμεςοφ,  όντασ νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου, θ  

λειτουργία  τθσ διζπεται από τουσ περί Σχολικϊν Εφορειϊν Νόμουσ του 1997 ζωσ 2001 

(108(I)/1997) και των ςχετικϊν Κανονιςμϊν όπωσ αυτοί τροποποιοφνται από καιρό ςε και καιρό 

(εφεξισ «θ Νομοκεςία»).  
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 Οι κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθσ Σχολικισ Εφορείασ, όπωσ περιγράφονται ςτθν νομοκεςία, είναι: 

 

 Να αναλαμβάνει τθν οικονομικι διαχείριςθ των ςχολείων του διμου ι τθσ κοινότθτασ, που 

βρίςκονται ςτα όριά τθσ, εποπτεφει το προςωπικό τθσ, ςυνεργάηεται με τισ διευκφνςεισ των 

ςχολείων και τθ Συμβουλευτικι Επιτροπι Σχολείου για τθν καλφτερθ λειτουργία τουσ. 

 Να ανεγείρει, να επεκτείνει, να ςυντθρεί και να βελτιϊνει τα οικεία ςχολικά κτίρια. 

 Να μεριμνά για τθν ανζγερςθ ι τθν κατεδάφιςθ, τθ βελτίωςθ, τθν επζκταςθ και ςυντιρθςθ 

οποιαςδιποτε φφςθσ οικοδομισ, με ςκοπό τθν αφξθςθ των πόρων των ςχολείων που 

διαχειρίηεται και τθν αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ των εκπαιδευτικϊν ςκοπϊν. 

 Να εξαςφαλίηει, να διαχειρίηεται και να φροντίηει για τθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ κάκε 

ςχολείου, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ ειςθγιςεισ τθσ οικείασ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ 

Σχολείου. 

 Να διαχειρίηεται τουσ προχπολογιςμοφσ τθσ αναφορικά με τα οικεία ςχολεία, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ ειςθγιςεισ των οικείων Συμβουλευτικϊν Επιτροπϊν Σχολείων. 

 Να επιλαμβάνεται, ςε ςυνεργαςία με τισ οικείεσ Συμβουλευτικζσ Επιτροπζσ Σχολείων, 

κεμάτων ευθμερίασ και αςφάλειασ των μακθτϊν. 

 

Τι προςωπικά δεδομζνα ςυλλζγουμε; 

 

Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων μασ ενδζχεται να ςυλλζξουμε-επεξεργαςτοφμε τισ κάτωκι 

πλθροφορίεσ, οι οποίεσ ανικουν ςτθν κατθγορία προςωπικϊν δεδομζνων: 

 

1. Κατά τθν παραλαβι και εξζταςθ των πιο κάτω εντφπων/ βεβαιϊςεων: 

 Ζντυπο Υποβολισ Ζνςταςθσ για Εγγραφι Μακθτϊν Μζςθσ Εκπαίδευςθσ. 

 Βεβαίωςθ Δικαιοφχου. 

 Βεβαίωςθ Παραλαβισ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι. 

ςυλλζγουμε και επεξεργαηόμαςτε τα ακόλουκα προςωπικά δεδομζνα για τθν επικοινωνία μασ 

μαηί ςασ και τθ διαχείριςθ των μεταξφ μασ ςχζςεων ςτα πλαίςια τθσ άςκθςθσ των κακθκόντων 

μασ που απορρζουν από τθ Νομοκεςία: 

 Ονοματεπϊνυμο Μακθτι/τριασ. 

 Αρικμό ταυτότθτασ/ διαβατθρίου μακθτι/τριασ. 

 Ημερομθνία Γζννθςθσ μακθτι/τριασ. 

 Διεφκυνςθ μόνιμθσ κατοικίασ. 

 Αρικμό ςχολικοφ μθτρϊου του/τθσ μακθτι/τριασ και ςχολείο ςτο οποίο φοιτά. 

 Ονοματεπϊνυμο γονζων/κθδεμόνα. 

 Στοιχεία επικοινωνίασ γονζων/κθδεμόνα. 

 Αρικμόσ ταυτότθτασ/διαβατθρίου γονζων/κθδεμόνα.  

 Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ γονζων/κθδεμόνα. 

2. Για τθν παροχι εργαςίασ - εργοδότθςθ  από τθν Εφορεία, ςυλλζγουμε και 

επεξεργαηόμαςτε (μεταξφ άλλων) τα ακόλουκα προςωπικά δεδομζνα με ςκοπό τθν 
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ζναρξθ και διατιρθςθ τθσ ςυμβατικισ ςχζςθσ, κακϊσ και τθ διαφφλαξθ τυχϊν 

ζννομων αξιϊςεων τθσ Εφορείασ:  

 Βιογραφικά ςθμειϊματα. 

 Στοιχεία απαιτοφμενα από τθν Εργατικι νομοκεςία και τισ Κοινωνικζσ 

Αςφαλίςεισ (κυρίωσ για υπαλλιλουσ) ςυμπεριλαμβανομζνων και δεδομζνων 

ειδικϊν κατθγοριϊν όπωσ δεδομζνα που αφοροφν τθν υγεία, το φφλο, τθν 

οικογενειακι κατάςταςθ και πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με ςυμμετοχι ςε 

ςυντεχνίεσ- ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ . 

 Αρικμό ταυτότθτασ/διαβατθρίου εργαηομζνου.  

 Συςτατικζσ επιςτολζσ. 

 Στοιχεία προθγοφμενων εργοδοτϊν. 

 Αποδεικτικά εκπαίδευςθσ (πτυχία). 

 Φωτογραφίεσ προςωπικοφ. 

 Οικονομικά ςτοιχεία όπωσ ςτοιχεία τραπεηικοφ λογαριαςμοφ και ςτοιχεία 

εξόδων.   

3. Στα πλαίςια ςυμβατικισ ςχζςθσ κατά τθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τθν εφορεία 

(προςφορζσ) , ενοικίαςθ χϊρων από και προσ τθν Εφορεία, ςυλλζγουμε (μεταξφ 

άλλων) τα ακόλουκα προςωπικά δεδομζνα, με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ και 

εκτζλεςθ τθσ ςυμβατικισ ςχζςθσ και των εκ του νόμου απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ: 

 Ονοματεπϊνυμο και ςτοιχεία επικοινωνίασ (ςυμπεριλαμβανομζνου του 

προςωπικοφ ι/και εταιρικοφ θλ. ταχυδρομείου) του νόμιμου αντιπροςϊπου των 

αντιςυμβαλλόμενων μασ. 

 Εταιρικά ςτοιχεία όπωσ κζςθ αντιπροςϊπου που κατζχεται εντόσ τθσ εταιρείασ 

του αντιςυμβαλλόμενου μασ.  

 Στοιχεία τιμολόγθςθσ. 

 

4. Κατά τθν περιιγθςθ ςασ ςτθν ιςτοςελίδα μασ: 

Ο διαδικτυακόσ τόποσ τθσ Εφορείασ  (www.eforialemesou.org.cy) δεν χρθςιμοποιεί 

cookies και άρα δεν ςυλλζγει οφτε αποκθκεφει δεδομζνα κατά τθν περιιγθςθ ςασ ςε 

αυτόν.  

5. Οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ που μασ γνωςτοποιείτε εςείσ οι ίδιοι ι που 

εξουςιοδοτείτε τθν Εφορεία να επεξεργαςτεί ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ τθσ και τθσ 

παροχισ των υπθρεςιϊν τθσ:  Οι πλθροφορίεσ αυτζσ είναι οι απολφτωσ απαραίτθτεσ 

που απαιτοφνται από τθ νομοκεςία. Όταν μασ γνωςτοποιείτε ευαίςκθτα προςωπικά 

δεδομζνα (ειδικϊν κατθγοριϊν όπωσ αυτά ορίηονται ςτο Άρκρο 9 του Κανονιςμοφ), κα 

ςασ ενθμερϊνουμε πάντα για το λόγο και τον τρόπο με τον οποίο κα χρθςιμοποιθκοφν 

οι εν λόγω πλθροφορίεσ. Τζλοσ, για όςεσ επεξεργαςίεσ είναι απαραίτθτθ θ ςυγκατάκεςθ 

ςασ, γνωρίηουμε ότι μπορείτε να τθν αποςφρετε ανά πάςα ςτιγμι επικοινωνϊντασ μαηί 

μασ τθλεφωνικϊσ ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο και ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ που κα 

ςασ υποδείξουμε.  
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Προςωπικά Δεδομζνα Ανθλίκων 

 

Για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων των μακθτϊν- παιδιϊν, οι κεμελιϊδεισ αρχζσ 

που λαμβάνονται υπόψιν κατά τθ ςυλλογι και επεξεργαςία των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων 

είναι οι ακόλουκεσ: 

 Το μείηον ςυμφζρον των παιδιϊν, ωσ άτομα τα οποία δεν ζχουν αποκτιςει ακόμθ 

ςωματικι και ψυχολογικι ωριμότθτα και άρα ζχουν ανάγκθ μεγαλφτερθσ προςταςίασ 

από άλλα άτομα. 

 Η προςταςία και φροντίδα για τθν ευθμερία των παιδιϊν. 

 Το δικαίωμα του παιδιοφ ςτθν ιδιωτικι ηωι. 

 Το δικαίωμα τθσ νομικισ αντιπροςϊπευςθσ ενόσ παιδιοφ προκειμζνου να αςκιςει τα 

περιςςότερα από τα δικαιϊματα του. 

 Τθ ςφγκρουςθ του μείηονοσ ςυμφζροντοσ των παιδιϊν με το δικαίωμα ςτθν προςταςία 

των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων, κατά τθν οποία υπερτερεί το πρϊτο. 

 Τθ διευκόλυνςθ τθσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων του παιδιοφ ςφμφωνα με το βακμό τθσ 

ωριμότθτασ του.  

 Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των παιδιϊν ςτθν άςκθςθ των δικαιωμάτων τθσ ελεφκερθσ 

ζκφραςθσ τθσ γνϊμθσ τουσ όταν αποκτοφν επαρκι ικανότθτα και τθν λιψθ τθσ από 

κοινοφ απόφαςθσ με του γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ.  

 

Ποιεσ αρχζσ τθροφμε; 

 

Η Εφορεία, επεξεργάηεται (ςυλλζγει, χρθςιμοποιεί και αποκθκεφει) τισ πλθροφορίεσ ςασ 

ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του Άρκρου 5 του Κανονιςμοφ. Αυτό ςθμαίνει ότι τα προςωπικά 

δεδομζνα υποβάλλονται ςε ςφννομθ και κεμιτι επεξεργαςία, με διαφανι τρόπο, ςυλλζγονται 

πάντα για κακοριςμζνουσ και ρθτοφσ, νόμιμουσ, ςκοποφσ και δεν υποβάλλονται ςε περαιτζρω 

επεξεργαςία με τρόπο αςυμβίβαςτο με τουσ ςκοποφσ αυτοφσ. 

Στόχοσ μασ, είναι να προςπακιςουμε να διατθριςουμε τισ πλθροφορίεσ ςασ ακριβείσ και 

ενθμερωμζνεσ και να μθν τισ κρατιςουμε για περιςςότερο διάςτθμα από όςο είναι απαραίτθτο 

για τθν διεκπεραίωςθ του ςκοποφ για τον οποίο τισ ζχουμε ςυλλζξει. Το διάςτθμα αυτό 

ενδζχεται να παρατακεί ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και ςε ςχζςθ με οριςμζνα είδθ ι/και 

κατθγορίεσ προςωπικϊν δεδομζνων, για ςκοποφσ ςυμμόρφωςθσ με οποιεςδιποτε Εγκυκλίουσ 

του Υπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, πρόνοιεσ Νόμου και κανόνων Δικαίου που εκδίδονται 

κατά διαςτιματα και αφοροφν ι ρυκμίηουν το ζργο και τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Εφορείασ.  
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Με ποιουσ μοιραηόμαςτε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα; 

 

Η Εφορεία ενδεχομζνωσ να διαβιβάςει τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ςε Δθμόςιεσ, ι/και 

Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ, Οργανιςμοφσ, Φορείσ ι/και Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, ι/και ςυνεργάτεσ με ςκοπό 

τθ διαφφλαξθ των ζννομων ςυμφερόντων ςασ.  Συγκεκριμζνα ζγγραφα-βεβαιϊςεισ που 

ςυμπλθρϊνετε και αποςτζλλετε ςτα γραφεία μασ, μετά τθν ανακεϊρθςθ τουσ από εμάσ, αυτά 

διαβιβάηονται ςτο αρμόδιο τμιμα και λειτουργοφσ του Υπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ για 

αξιολόγθςθ, ζγκριςθ και λιψθ τελικισ απόφαςθσ.  

Πικανόν να μοιραςτοφμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα με τρίτουσ παρόχουσ  υπθρεςιϊν που 

ςυνδζονται με τθν ιςτοςελίδα μασ ι/και με τθν Εφορεία Ελλθνικϊν Εκπαιδευτθρίων κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςυνεργαςίασ μασ. Τυχόν τρίτα μζρθ με τα οποία μοιραηόμαςτε τα προςωπικά ςασ 

δεδομζνα, δεςμεφονται με τθν υποχρζωςθ τθσ εχεμφκειασ και είναι υποχρεωμζνα να 

διατθριςουν τα ςτοιχεία ςασ με αςφάλεια και εντόσ των νόμιμων ςκοπϊν επεξεργαςίασ. 

Η Εφορεία δεν διαβιβάηει τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ςε χϊρεσ εκτόσ τθσ Ε.Ε. ι τρίτουσ που δεν 

πλθροφν τα εκ του νόμου, απαιτοφμενα μζτρα αςφαλοφσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων ςασ. 

Στθν περίπτωςθ που κρικεί απαραίτθτο να το πράξουμε, κα ςασ ενθμερϊςουμε εκ των 

προτζρων και δεν κα προχωριςουμε με διαβίβαςθ, παρά μόνον όταν ικανοποιθκοφμε ότι τα εν 

λόγω τρίτα πρόςωπα, δεςμεφονται με τθν υποχρζωςθ εχεμφκειασ και είναι ςε κζςθ να 

διατθριςουν τα ςτοιχεία ςασ με αςφάλεια. 

 

 

Η Εφορεία ΔΕΝ διαβιβάηει τα ευαίςκθτα προςωπικά ςασ δεδομζνα ςε τρίτουσ, χωρίσ τθν 

προθγουμζνθ λιψθ τθσ ρθτισ ςυγκατάκεςθσ ςασ, παρά μόνο ςτθν περίπτωςθ που τζτοια 

διαβίβαςθ αποτελεί νομικι υποχρζωςθ τθσ Εφορείασ ι κρίνεται απαραίτθτθ για τθ 

διαφφλαξθ τθσ υγείασ ςασ και τθσ προςωπικισ ςασ ακεραιότθτασ. 

 

 

Για πόςο διάςτθμα διατθροφμε τισ πλθροφορίεσ ςασ ; 

 

Η Εφορεία κα επεξεργάηεται τα προςωπικά ςασ δεδομζνα από τθ ςτιγμι τθσ ςυλλογισ τουσ και 

κα τα αποκθκεφςει μόνο για όςο χρονικό διάςτθμα απαιτείται από το νόμο ι/και μζχρι τθν 

εκπνοι προκεςμιϊν δικαίου για τθ διαφφλαξθ τυχόν νομικϊν τθσ αξιϊςεων.  

Κατά τθν εξζταςθ των αιτθμάτων ςασ, ο χρόνοσ διατιρθςθσ των ςτοιχείων ςασ ποικίλει, ανάλογα 

με το χρόνο ικανοποίθςθσ του ςχετικοφ αιτιματοσ. 

Στοιχεία προςωπικοφ και ςυνεργατϊν τθσ Εφορείασ, κα διατθροφνται για όςο χρονικό διάςτθμα 

απαιτείται ςφμφωνα με τθ νομοκεςία και για τθν υποςτιριξθ των νομικϊν τθσ αξιϊςεων.  
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Τα δικαιϊματά ςασ πάνω ςτισ πλθροφορίεσ ςασ 

 

Ανά πάςα ςτιγμι και ενόςω ζχουμε ςτθν κατοχι μασ και επεξεργαηόμαςτε τα προςωπικά ςασ 

δεδομζνα, ζχετε τα ακόλουκα δικαιϊματα: 

 Δικαίωμα πρόςβαςθσ: ζχετε το δικαίωμα να ηθτιςετε αντίγραφο των πλθροφοριϊν που 

κατζχουμε για εςάσ. 

 Δικαίωμα διόρκωςθσ: ζχετε το δικαίωμα να ηθτιςετε να διορκωκοφν δεδομζνα τα οποία 

κρατάμε για εςάσ και είναι ελλιπι ι ανακριβι. 

 Δικαίωμα ςτθ λικθ: ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και  αφοφ ικανοποιθκοφν ςυγκεκριμζνεσ 

προχποκζςεισ, μπορείτε να ηθτιςετε να διαγραφοφν από τα αρχεία μασ, δεδομζνα που 

κρατάμε για εςάσ. 

 Δικαίωμα ςτον περιοριςμό τθσ Επεξεργαςίασ:  ζχετε δικαίωμα να ηθτιςετε περιοριςμό 

τθσ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων για όςο χρονικό διάςτθμα ςυντρζχει 

κάποια από τισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτο Άρκρο 18  του Κανονιςμοφ. 

 Δικαίωμα εναντίωςθσ: ζχετε το δικαίωμα να εναντιωκείτε ςε οριςμζνουσ τφπουσ 

επεξεργαςίασ όπωσ π.χ. όταν θ επεξεργαςία των δεδομζνων ςασ γίνεται για τουσ 

ςκοποφσ των ζννομων ςυμφερόντων που επιδιϊκει θ Εφορεία.  

 Δικαίωμα ζνςταςθσ ςε αυτοματοποιθμζνθ επεξεργαςία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

κατάρτιςθσ προφίλ (ςτο βακμό που γίνεται τζτοια). Σθμειϊνεται ότι θ Εφορεία δεν 

χρθςιμοποιεί τισ πλθροφορίεσ που μασ παρζχετε για να λάβει οποιαδιποτε 

αυτοματοποιθμζνθ απόφαςθ που μπορεί να ςασ επθρεάςει.  

 Δικαίωμα ελζγχου: ςτθν περίπτωςθ που θ Εφορεία αρνείται να ικανοποιιςει κάποιο 

αίτθμα ςασ με βάςθ τα πιο  πάνω δικαιϊματα, κα ςασ δϊςουμε τουσ λόγουσ ωσ προσ το 

γιατί.  

 

Για τθν ενάςκθςθ των πιο πάνω δικαιωμάτων απαιτείται θ προθγοφμενθ ταυτοποίθςθ του 

νόμιμου κατόχου των προςωπικϊν δεδομζνων ι του νόμιμου αντιπροςϊπου του (γονείσ-

κθδεμόνεσ).  

 

Για να υποβάλετε αίτθμα μζςω email, τθλεφϊνου ι ταχυδρομείου, παρακαλοφμε 

χρθςιμοποιείςτε τα ακόλουκα ςτοιχεία επικοινωνίασ: 

 

Με τθν Υπεφκυνθ Προςταςίασ Δεδομζνων τθσ Εφορείασ κα. Μαρία Στυλιανοφ ςτο 

dpo@eforialemesou.org.cy 

 

Με τα γραφεία τθσ Εφορείασ Ελλθνικϊν Εκπαιδευτθρίων Λεμεςοφ: 

Εφορεία Ελλθνικϊν Εκπαιδευτθρίων Λεμεςοφ 

Τ.Θ. 51550 

3506, Λεμεςόσ, Κφπροσ. 

Τθλ.: 25692002 

mailto:dpo@eforialemesou.org.cy
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Δικαίωμα Καταγγελίασ ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα (ΑΠΔΠΧ) 

 

‘Ζχετε το δικαίωμα υποβολισ παραπόνου-καταγγελίασ με το Γραφείο Επιτρόπου Προςταςίασ 

Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα  www.dataprotection.gov.cy ,   

Τθλεφωνικό Κζντρο +357 22818456, Fax: +357 22 304566, Ηλ. Ταχυδρομείο 

@dataprotection.gov.cy  

 

 

Ενθμερϊςεισ ςτθν παροφςα Διλωςθ Απορριτου 

 

Καταβάλλουμε κάκε προςπάκεια για τθ ςυνεχι βελτίωςθ των εργαςιϊν μασ και ειδικά όςων 

αφοροφν τθν αςφαλι επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων. Ωσ εκ τοφτου, ενδζχεται 

κατά καιροφσ να ενθμερϊνουμε τθν παροφςα Διλωςθ Απορριτου και ζτςι ςασ ςυνιςτοφμε να 

ελζγχετε τθ Διλωςθ αυτι ςε τακτικι βάςθ. 

 

Η παροφςα Διλωςθ Απορριτου ενθμερϊκθκε ςτισ 07/05/2021.  
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