
 

 

 

 

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/ 679  
 
Με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω Κανονισμού, το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου , ως 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ,  σας ενημερώνει ως Υποκείμενο 
των Δεδομένων ότι, για την συμμετοχή σας σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα ή και σε Εξετάσεις ή και 
σε άλλες Εκδηλώσεις  του Ινστιτούτου είναι απαραίτητη η επεξεργασία των Δεδομένων σας 
Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
Τα δεδομένα αυτά θα καταχωρούνται, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, σε ένα ή περισσότερα  
διασυνδεδεμένα μεταξύ τους αρχεία, τα οποία θα τηρούνται από το  Ασφαλιστικό Ινστιτούτο 
Κύπρου , ή άλλη συμβεβλημένη / συνεργαζόμενη εταιρεία / Αρχή.  

Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  είναι η συμμετοχή σας σε 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα ή και σε Εξετάσεις ή και σε άλλες Εκδηλώσεις  του Ινστιτούτου. 
 
Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι τα αρμόδια μέλη του προσωπικού και οι αρμόδιοι συνεργάτες 
του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου ή των συμβεβλημένων / συνεργαζομένων εταιρειών             
/ Αρχών, τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο του Εκτελούντος την Επεξεργασία και τηρούν την Αρχή 
του απορρήτου.  
 
Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει τα δικαιώματα Δικαστικής Προστασίας και Αποζημίωσης, 
Ενημέρωσης, Πρόσβασης, Διόρθωσης, Κοινοποίησης και Αντίρρησης για επεξεργασία των 
Προσωπικών του Δεδομένων.  Ειδικότερα για την επεξεργασία  Ευαίσθητων  Δεδομένων,  
απαιτείται η ρητή συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων.  
 
Σε περίπτωση ολικής άρνησης στην παροχή συγκατάθεσης ή αντίρρησης για επεξεργασία,  το 
Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου θα δικαιούται να μη αποδεχθεί την συμμετοχή σας σε 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα ή και σε Εξετάσεις ή και σε άλλες Εκδηλώσεις. 
 
Δήλωση του Υποκειμένου των Δεδομένων  
 
Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για τις πρόνοιες του Νόμου και με την υπογραφή της Δήλωσης αυτής 
παρέχω την  Ειδική, Ρητή και Ελεύθερη Συγκατάθεσή μου για συλλογή και επεξεργασία των 
Προσωπικών μου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ευαίσθητων ή μη.     
 
Επίσης δηλώνω την συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των Προσωπικών μου Δεδομένων από 
το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου, για σκοπούς Προώθησης Πώλησης Προϊόντων ή Παροχής 
Υπηρεσιών εξ αποστάσεως.  ΝΑΙ              ΟΧΙ  
 
 
Υπογραφή του Υποκειμένου των Δεδομένων             :   ……..….……..…………………………… 
 
Ονοματεπώνυμο του Υποκειμένου των Δεδομένων    :   …………..…………………………….… 
 
Αριθμός Ταυτότητας Υποκειμένου των Δεδομένων    :   …………..……….………………………. 
 
Τόπος & Ημερομηνία       :   ……………………………………………………………………….…….     

  

  


