Επαφές και ευθύνες
Η Δήισζε Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ θαη ν Οδεγφο ζα ελεκεξψλνληαη θαηά θαηξνχο απφ ηνλ
ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ γηα λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηπρφλ αιιαγέο ζηε λνκνζεζία ή
ζηηο κεζφδνπο ή ηηο πξαθηηθέο ηνπ ΣΑΛ. Η Δήισζε Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ θαη ν Οδεγφο
ζπληζηνχλ παξάιιεια πιηθφ εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΣΑΛ
θαη νη πξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ ζα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ ζπκκφξθσζε ησλ
ηκεκάησλ ηνπο πεξηνδηθά ζηε βάζε απηψλ ησλ εγγξάθσλ.
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ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τν Σπκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεπθσζίαο, (εθεμήο ν «Υπεχζπλνο Επεμεξγαζίαο», «ΣΑΛ»,
«εκείο», ή «καο»), κε έδξα ηελ νδφ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 9, Τ.Κ. 1010 Λεπθσζία, ζηα πιαίζηα
άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, επεμεξγάδεηαη ηα Πξνζσπηθά Δεδνκέλα ζαο (σο ν φξνο
απηφο εξκελεχεηαη πην θάησ) ζχκθσλα κε ηνλ Επξσπατθφ Γεληθφ Καλνληζκφ γηα ηελ
Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ (ΕΕ) 2016/679 (εθεμήο ν «Καλνληζκφο»). Τν ΣΑΛ, ηεξνπκέλσλ ησλ
πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ, δεζκεχεηαη λα πξνζηαηεχεη ηελ ηδησηηθφηεηά ζαο θαη λα ρεηξίδεηαη
ηα Πξνζσπηθά Δεδνκέλα ζαο ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο
θαη ηεο δηαθάλεηαο.
Η παξνχζα πνιηηηθή θαιχπηεη θαη αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο ζπιινγήο, απνζήθεπζεο θαη
δηαρείξηζεο ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ απφ ην ΣΑΛ θαη απεπζχλεηαη ζε θπζηθά πξφζσπα
ηα νπνία επσθειήζεθαλ, επσθεινχληαη ή πξνηίζεληαη λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο
ή/θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΣΑΛ, ζε επηζθέπηεο ηεο ζειίδαο ηνπ ΣΑΛ θαζψο θαη ζε θπζηθά
πξφζσπα πνπ δηαηεξνχλ ζπκβαηηθή ζρέζε κε ην ΣΑΛ ή είραλ ζπκβαηηθή ζρέζε κε ην ΣΑΛ
ζην παξειζφλ.
Είλαη ζεκαληηθφ φπσο κειεηήζεηε ηελ παξνχζα πνιηηηθή, ηελ νπνία εθαξκφδνπκε φηαλ
ζπιιέγνπκε ή ρξεζηκνπνηνχκε ηα Πξνζσπηθά Δεδνκέλα ζαο, νχησο ψζηε λα ελεκεξσζείηε
πιήξσο ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο ηνπ ΣΑΛ γηα ηελ πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ.

1.

Οξηζκνί: Γηα ζθνπνχο ηεο παξνχζαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
λννχληαη σο:



«Πξνζσπηθά Δεδνκέλα»: θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν
θπζηθφ πξφζσπν («Υπνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ»)· ην ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν
είλαη εθείλν ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, άκεζα ή έκκεζα, ηδίσο κέζσ
αλαθνξάο ζε αλαγλσξηζηηθφ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο, φπσο φλνκα, ζε αξηζκφ ηαπηφηεηαο, ζε
δεδνκέλα ζέζεο, ζε επηγξακκηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηαπηφηεηαο, ζε αξηζκφ ηειεθψλνπ ή ζε
έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε ζσκαηηθή, θπζηνινγηθή,
γελεηηθή, ςπρνινγηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή ή θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ θπζηθνχ
πξνζψπνπ,



«Υπνθείκελν ησλ Δεδνκέλσλ» «εζείο» «εζάο» ή «ζαο»: ην θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν
αλαθέξνληαη ηα Πξνζσπηθά Δεδνκέλα θαη ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα είλαη γλσζηή ή κπνξεί
λα εμαθξηβσζεί βάζεη αξηζκνχ ηαπηφηεηαο ή βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηελ ππφζηαζή ηνπ, απφ άπνςε θπζηθή, βηνινγηθή, ςπρηθή, νηθνλνκηθή,
πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή ή θνηλσληθή,



«Επεμεξγαζία»: θάζε πξάμε ή ζεηξά πξάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ή ρσξίο ηε
ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ κέζσλ, ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή ζε ζχλνια
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε ζπιινγή, ε θαηαρψξηζε, ε νξγάλσζε, ε
δηάξζξσζε, ε απνζήθεπζε, ε πξνζαξκνγή ή ε κεηαβνιή, ε αλάθηεζε, ε αλαδήηεζε
πιεξνθνξηψλ, ε ρξήζε, ε θνηλνιφγεζε κε δηαβίβαζε, ε δηάδνζε ή θάζε άιιε κνξθή
δηάζεζεο, ε ζπζρέηηζε ή ν ζπλδπαζκφο, ν πεξηνξηζκφο, ε δηαγξαθή ή ε θαηαζηξνθή, θαη



«Εθηειψλ ηελ Επεμεξγαζία»: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε δεκφζηα αξρή, ε ππεξεζία
ή άιινο θνξέαο πνπ επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ Υπεπζχλνπ Επεμεξγαζίαο.

2. Τν ΣΑΛ κπνξεί λα ζπιιέμεη ηα Πξνζσπηθά Δεδνκέλα ζαο κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:


κε ειεθηξνληθά κέζα (φπσο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΣΑΛ,
βηληενθάκεξεο, ζχζηεκα εληνπηζκνχ ζέζεο εξγαδνκέλσλ (GPS), ζχζηεκα θαηαγξαθήο
ψξαο άθημεο θαη αλαρψξεζεο εξγαδνκέλσλ),



φηαλ ππνβάιιεηε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε δεκφζηεο πξνζθνξέο ή/θαη δηαγσληζκνχο πνπ
πξνθεξχζζεη ην ΣΑΛ,



θαηά ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ απφ ην ΣΑΛ φπσο ηελ
επηηφπηα εμέηαζε παξαπφλσλ,



κέζσ επηζηνιήο ή αίηεζεο ζε έληππε θαη/ή ειεθηξνληθή κνξθή,



κέζσ ηεο απνζηνιήο αίηεζεο εξγνδφηεζεο ή βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ ζην ΣΑΛ θαη/ή
ηεο δηεμαγσγήο ζπλεληεχμεσλ εξγαζίαο.



κέζσ ηνπ θέληξνπ εμππεξέηεζεο ηνπ ΣΑΛ ή/θαη κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο,



κέζσ θξαηηθψλ αξρψλ φπσο ην Τκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Φσξνκεηξίαο ή θαη απφ πεγέο
πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ, θαη ηα νπνία απνθηνχκε λφκηκα θαη επηηξέπεηαη λα
επεμεξγαδφκαζηε, θαη/ή



κέζσ ηξίησλ αηφκσλ πνπ ελδερνκέλσο λα πιεξψζνπλ ηα απνρεηεπηηθά ζαο ηέιε εθ
κέξνπο ζαο. ημείωση: Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνρή ηεο πιεξσκήο ησλ
απνρεηεπηηθψλ ζαο ηειψλ απφ ηξίηνπο θαη ηελ παξάδνζε ηεο απφδεημεο πιεξσκήο ζην
ηξίην κέξνο είλαη ε πξνζθφκηζε ηηκνινγίνπ απφ ην ηξίην κέξνο ζηα ηακεία ηνπ ΣΑΛ.

3. Γηα λα κπνξεί ην ΣΑΛ λα εθπιεξψζεη ηα θαζήθνληα ηνπ πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαζψο
θαη γηα ζθνπνχο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηεο ελαξκφληζήο ηνπ κε
λνκηθέο ππνρξεψζεηο θαζψο θαη γηα άιινπο παξεπφκελνπο ζθνπνχο πνπ πεξηγξάθνληαη
εθηελέζηεξα θαησηέξσ, ην ΣΑΛ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ζπιιέμεη απφ εζάο ηα πην θάησ
Πξνζσπηθά Δεδνκέλα:


ζηνηρεία ηαπηφηεηαο (νλνκαηεπψλπκν, αξηζκφο θαη/ή αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ),



ινγαξηαζκφ θνηλήο σθέιεηαο,



αξηζκφ ηειεθψλνπ,



ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε,



δηεχζπλζε ρξέσζεο,



ειεθηξνληθή δηεχζπλζε,



ραξαθηεξηζηηθά αθηλήηνπ φπσο ηίηινο ηδηνθηεζίαο/ελνηθηαζηήξην/πσιεηήξην έγγξαθν,
ηνπνγξαθηθφ ζρέδην,



βηνγξαθηθά πξνζθνξνδνηψλ,



βηνγξαθηθά θαη αληίγξαθα αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ππνςεθίσλ γηα
πξφζιεςε ζην ΣΑΛ,



νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνζθνξνδνηψλ ηνπ ΣΑΛ,



αξηζκφ Φ.Π.Α. ζπλεξγαηψλ θαη πξνζθνξνδνηψλ ηνπ ΣΑΛ,



αξηζκφ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ εξγαδνκέλσλ,



εκεξνκελία γέλλεζεο εξγαδνκέλσλ,



θσηνγξαθηθά ή βηληενγξαθεκέλα ζηηγκηφηππα εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΑΛ,



δεδνκέλα ζέζεο ησλ νρεκάησλ ηνπ ΣΑΛ ελ ψξα ππεξεζίαο, θαη/ή



ηερληθά δεδνκέλα [δηεχζπλζε IP, ηνλ ηχπν θαη ηελ έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο,
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα (κφλν αλ ν
ρξήζηεο ζπλδεζεί κε ηε ζειίδα καο)].
Επηπξφζζεηα απφ ηα πην πάλσ Πξνζσπηθά Δεδνκέλα, φπνπ απαηηείηαη, ην ΣΑΛ κπνξεί λα
ρξεηαζηεί λα ζπιιέμεη Πξνζσπηθά Δεδνκέλα φπσο ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή ζαο θαη άιια
δεδνκέλα ηα νπνία εκπίπηνπλ ζε εηδηθή θαηεγνξία δεδνκέλσλ φπσο ηαηξηθά δεδνκέλα πνπ
αθνξνχλ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ.

4.

Τα Πξνζσπηθά Δεδνκέλα ζαο ππνβάιινληαη ζε Επεμεξγαζία απφ ην ΣΑΛ, θπξίσο γηα ηνπο
αθφινπζνπο ζθνπνχο:



ηε δηαζθάιηζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΣΑΛ πνπ
εθηεινχληαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ φπσο ηελ ηηκνιφγεζε δεκνηψλ, ηελ Επεμεξγαζία
ηεο πιεξσκήο απνρεηεπηηθψλ ηειψλ, ηελ εμέηαζε θαη δηεθπεξαίσζε αηηήζεσλ γηα ζχλδεζε
κε ην θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα ή ηελ θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ζηελ ηδησηηθή

ππφλνκν νηθνδνκήο, ηελ εμέηαζε αηηήζεσλ ππνςήθησλ γηα πξφζιεςε ζην ΣΑΛ, ηελ
επίιπζε θαη/ή απνθαηάζηαζε ησλ παξαπφλσλ θαη/ή βιαβψλ θαη ηε δηαηήξεζε αξρείνπ,


ηε ζπκκφξθσζή ηνπ ΣΑΛ κε νπνηαδήπνηε λνκηθή ή/θαη θαλνληζηηθή ππνρξέσζε ζηελ
νπνία ην ΣΑΛ, σο Υπεχζπλνο Επεμεξγαζίαο, ελδερνκέλσο λα ππφθεηηαη, φπσο ηελ
πιεξσκή θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπ,



ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΣΑΛ,



ηε δηαθχιαμε ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ΣΑΛ ζε πεξηπηψζεηο πνπ δηεμάγεη
Επεμεξγαζία γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνο ην δεκφζην
ζπκθέξνλ φπσο ηε ιήςε λνκηθήο ζπκβνπιήο απφ ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ ΣΑΛ,



ηελ επηθνηλσλία ηνπ ΣΑΛ κε ηα Υπνθείκελα ησλ Δεδνκέλσλ,



ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ αηηεκάησλ ησλ Υπνθεηκέλσλ ησλ Δεδνκέλσλ,



ηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΣΑΛ, θαη



ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο πξφζβαζεο ζηα Υπνθείκελα ησλ Δεδνκέλσλ ζηε δηαδηθηπαθή
πιαηθφξκα ηνπ ΣΑΛ.

5.


Απηνκαηνπνηεκέλε αηνκηθή ιήςε απνθάζεσλ- θαηάξηηζε πξνθίι:
Καηάξηηζε πξνθίι λνείηαη νπνηαδήπνηε κνξθή απηνκαηνπνηεκέλεο Επεμεξγαζίαο
Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ πνπ ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ γηα ηελ
αμηνιφγεζε πξνζσπηθψλ πηπρψλ ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ, ηδίσο γηα ηελ αλάιπζε ή ηελ
πξφβιεςε πηπρψλ πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο, ηα ελδηαθέξνληα ή/θαη ηηο
κεηαθηλήζεηο ηνπ. Η ιήςε απνθάζεσλ κε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα πθίζηαηαη φηαλ έλα
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα επεμεξγάδεηαη Πξνζσπηθά Δεδνκέλα γηα ηε ιήςε απφθαζεο, ρσξίο
ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε.



Τν ΣΑΛ δελ πξνβαίλεη ζε απηνκαηνπνηεκέλεο ιήςεηο απνθάζεσλ. Σε πεξίπησζε πνπ
πξνηηζέκεζα λα πξνβνχκε ζε έλα ηέηνην είδνο Επεμεξγαζίαο, ζα ελεκεξσζείηε γξαπηψο,
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ελ ιφγσ Επεμεξγαζίαο.

6.

Πνπ θνηλνπνηνχληαη ηα Πξνζσπηθά Δεδνκέλα ζαο:



Καηά ηελ εθπιήξσζή ησλ ζπκβαηηθψλ θαη λνκηθψλ/θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΣΑΛ,
ηα Πξνζσπηθά Δεδνκέλα ζαο ελδέρεηαη λα θνηλνπνηεζνχλ ζε δηάθνξνπο ζπλεξγάηεο θαη/ή
παξφρνπο ηνπ ΣΑΛ:



εηαηξείεο ππνζηήξημεο ινγηζκηθνχ θαη πιαηθφξκαο,



εηαηξείεο ππνζηήξημεο απνζήθεπζεο ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηψλ (cloud hosting),



δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο,



θξαηηθέο αξρέο,



εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, εξγνιάβνπο, δηθεγφξνπο θαη εηαηξείεο ζπκβνχισλ,



ηξαπεδηθά ηδξχκαηα,



αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, θαη/ή



ηξίηα άηνκα πνπ ελδερνκέλσο λα πιεξψζνπλ ηα απνρεηεπηηθά ζαο ηέιε εθ κέξνπο ζαο.

ημείωση: Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνρή ηεο πιεξσκήο ησλ απνρεηεπηηθψλ
ζαο ηειψλ απφ ηξίηνπο θαη ηελ παξάδνζε ηεο απφδεημεο πιεξσκήο ζην ηξίην κέξνο είλαη ε
πξνζθφκηζε ηηκνινγίνπ απφ ην ηξίην κέξνο ζηα ηακεία ηνπ ΣΑΛ.
Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ-ηξίηα κέξε δελ έρνπλ δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ή λα δηαβηβάζνπλ
ηα Πξνζσπηθά Δεδνκέλα ζαο ηα νπνία ζα ηνπο θνηλνπνηεζνχλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν εθηφο
απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην ΣΑΛ.
Δηαβίβαζε ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ζαο ζε ηξίηεο ρψξεο ή ζε δηεζλή Οξγαληζκφ

7.

εθηφο Επξσπατθήο Έλσζεο:
Δελ δηαβηβάδνπκε ηα Πξνζσπηθά Δεδνκέλα ζαο ζε ρψξεο εθηφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη
ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ.

8.


Φξνληθφ δηάζηεκα δηαηήξεζεο ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ζαο απφ ην ΣΑΛ:
Τα Πξνζσπηθά Δεδνκέλα ζαο δηαηεξνχληαη γηα φζν δηάζηεκα απαηηείηαη γηα ηελ
δηεθπεξαίσζε θάζε ζθνπνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν δπν (2) αλσηέξσ. Τν ΣΑΛ
δχλαηαη φκσο λα ηα δηαηεξήζεη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα φηαλ ε Επεμεξγαζία
επηβάιιεηαη σο ππνρξέσζε απφ δηαηάμεηο ηνπ εθάζηνηε εθαξκνζηένπ δηθαίνπ ή γηα ηελ
πεξίνδν πνπ ζα δηαξθέζεη κηα λνκηθή αγσγή ή έξεπλα, δηαδηθαζηηθή ή κε.



Επίζεο, φηαλ ε Επεμεξγαζία εθηειείηαη βάζεη ζχκβαζεο, ηα Πξνζσπηθά Δεδνκέλα ζαο
δηαηεξνχληαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζή ηεο ζχκβαζεο
θαη γηα ηε ζεκειίσζε, άζθεζε, ή/θαη ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ κε βάζε ηε ζχκβαζε.
ημείωση:
Κάπνηα απφ ηα αξρεία ηνπ ΣΑΛ απνηεινχλ κέξνο ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ (σο ν φξνο απηφο
εξκελεχεηαη ζηνλ Πεξί Κξαηηθνχ Αξρείνπ Νφκν ηνπ 1991-1995). Με βάζε ηνλ πεξί
Κξαηηθνχ Αξρείνπ Νφκν ηνπ 1991-1995, φια ηα λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά θαη δηθαζηηθά αξρεία
λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ είλαη δεκφζηα αξρεία. Η δηαγξαθή ησλ αξρείσλ
απηψλ ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Εθφξνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ ζε ζρέζε κε ηελ
ππνρξέσζε κφληκεο θχιαμεο.

Η Επεμεξγαζία ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ζαο ζηεξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο λνκηθέο

9.

βάζεηο:


ε Επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
Υπεχζπλνπ Επεμεξγαζίαο, ή/θαη



ε Επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
Υπεπζχλνπ Επεμεξγαζίαο ή/θαη



ε Επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
Υπεπζχλνπ Επεμεξγαζίαο εθηφο εάλ έλαληη ησλ ζπκθεξφλησλ απηψλ ππεξηζρχεη ην
ζπκθέξνλ ή ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο ησλ αηφκσλ ησλ νπνίσλ ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα επεμεξγάδνληαη, ή/θαη



ε Επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην
δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ
Υπεχζπλν Επεμεξγαζίαο, ή /θαη,



ζηε βάζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ζαο: ζε πεξηπηψζεηο φπνπ καο έρεηε δψζεη ηε ξεηή ζαο
ζπγθαηάζεζή γηα Επεμεξγαζία, ε λνκηκφηεηα ηεο Επεμεξγαζίαο ησλ Πξνζσπηθψλ
Δεδνκέλσλ ζαο βαζίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζή ζαο.

Σε πεξίπησζε Επεμεξγαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ πνπ εκπίπηνπλ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο,
ε Επεμεξγαζία ζηεξίδεηαη επηπξφζζεηα ζηηο αθφινπζεο λνκηθέο βάζεηο:

-

Σηελ πεξίπησζε Επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή, ε
Επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ιφγνπο νπζηαζηηθνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο αθνχ ηα
ηηκνιφγηα ηνπ ΣΑΛ πνπ αθνξνχλ Τνπξθνθππξηαθέο αθίλεηεο ηδηνθηεζίεο πξέπεη λα
δηαρσξίδνληαη θαη λα απνζηέιινληαη ζηνλ Κεδεκφλα Τνπξθνθππξηαθψλ πεξηνπζηψλ (σο ν
φξνο απηφο νξίδεηαη ζηνλ πεξί Τνπξθνθππξηαθψλ Πεξηνπζηψλ (Δηαρείξηζε θαη Άιια
Θέκαηα) (Πξνζσξηλέο Δηαηάμεηο) Νφκν ηνπ 1991 (139/1991).

-

Σηελ πεξίπησζε Επεμεξγαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ
ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο, ε Επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ
ππνρξεψζεσλ/άζθεζε δηθαησκάησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ (Άξζξν 9(β) ηνπ
Καλνληζκνχ). Αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε επεμεξγαζία είλαη
απαξαίηεηε γηα ζθνπνχο εθηίκεζεο ηεο ηθαλφηεηαο πξνο εξγαζία ηνπ εξγαδνκέλνπ
(Άξζξν 9(ε) ηνπ Καλνληζκνχ).

10. Πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηά ζαο ζε ζρέζε κε ηα Πξνζσπηθά Δεδνκέλα ζαο;


δηθαίσκα πξφζβαζεο: γηα ζθνπνχο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα
ζαο, κπνξείηε λα ιάβεηε αληίγξαθν ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί ν Υπεχζπλνο
Επεμεξγαζίαο γηα ζαο,



δηθαίσκα δηφξζσζεο: κπνξείηε

λα δεηήζεηε δηφξζσζε ησλ ζηνηρείσλ ζαο απφ ηνλ

Υπεχζπλν Επεμεξγαζίαο,


δηθαίσκα δηαγξαθήο: έρεηε ην δηθαίσκα λα ππνβάιεηε αίηεκα δηαγξαθήο ησλ Πξνζσπηθψλ
Δεδνκέλσλ ζαο φηαλ ηα επεμεξγαδφκαζηε κε βάζε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο ή πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηεχζνπκε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά καο. Σε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο (φπσο
ελδεηθηηθά φηαλ ππάξρεη ζχκβαζε, ππνρξέσζε Επεμεξγαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ
πνπ επηβάιιεηαη απφ ηνλ λφκν, Επεμεξγαζία κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πξνο
ην δεκφζην ζπκθέξνλ), ην ελ ιφγσ δηθαίσκα ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο ή
δελ πθίζηαηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,



δηθαίσκα πεξηνξηζκνχ: έρεηε ην δηθαίσκα λα δεηήζεηε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο Επεμεξγαζίαο
ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ζαο εάλ δηαπηζηψζεηε φηη απηά είλαη αλαθξηβή ή έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί παξάλνκα, δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα ή έρεηε δεηήζεη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο
ρξήζεο ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ζαο αιιά δελ έρεη επηβεβαησζεί φηη ην ΣΑΛ έρεη
λφκηκνπο ιφγνπο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο,



δηθαίσκα ελαληίσζεο: έρεηε ην δηθαίσκα λα αληηηαρζείηε ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν
Υπεχζπλνο Επεμεξγαζίαο πξνβαίλεη ζε Επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ
φηαλ ε λνκηθή βάζε γηα ηελ Επεμεξγαζία είλαη ε εθηέιεζε ελφο έξγνπ πνπ δηεμάγεηαη πξνο

ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ζθνπφ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ πνπ
επηδηψθεη ν Υπεχζπλνο Επεμεξγαζίαο (εθηφο αλ ν Υπεχζπλνο Επεμεξγαζίαο είλαη ζε ζέζε
λα απνδείμεη φηη ε Επεμεξγαζία γίλεηαη γηα λφκηκνπο ιφγνπο νη νπνίνη ππεξηζρχνπλ ησλ
ζπκθεξφλησλ, ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ζαο). Επηπξφζζεηα, έρεηε ην
δηθαίσκα ελαληίσζεο ζε Επεμεξγαζία πνπ γίλεηαη γηα ζθνπνχο απεπζείαο εκπνξηθήο
πξνψζεζεο ή γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο
γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζή ζαο,


δηθαίσκα ζηε θνξεηφηεηα: έρεηε δηθαίσκα λα ιάβεηε ρσξίο ρξέσζε ηα Πξνζσπηθά
Δεδνκέλα ζαο ζε κνξθή πνπ ζα ζαο επηηξέπεη λα έρεηε πξφζβαζε ζε απηά, λα ηα
ρξεζηκνπνηήζεηε θαη λα ηα επεμεξγαζηείηε µε ηηο θνηλψο δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο
Επεμεξγαζίαο. Επίζεο, έρεηε δηθαίσκα λα δεηήζεηε απφ ηνλ Υπεχζπλν Επεμεξγαζίαο,
εθφζνλ είλαη ηερληθά εθηθηφ, λα δηαβηβάζεη ηα δεδνκέλα θαη απεπζείαο ζε άιινλ ππεχζπλν
επεμεξγαζίαο. Τν δηθαίσκα ζαο απηφ ππάξρεη γηα ηα δεδνκέλα πνπ µαο έρεηε παξάζρεη
εζείο θαη ε Επεμεξγαζία ηνπο δηελεξγείηαη µε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα µε βάζε ηεο
ζπγθαηάζεζή ζαο ή γηα ηελ εθηέιεζε ζρεηηθήο ζχβαζεο,



δηθαίσκα ζηε κε απηνκαηνπνηεκέλε αηνκηθή ιήςε απνθάζεσλ: έρεηε ην δηθαίσκα λα κελ
ππφθεηζζε ζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη απηνκαηνπνηεκέλεο
επεμεξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι, ε νπνία παξάγεη έλλνκα
απνηειέζκαηα πνπ ζαο αθνξνχλ ή ζαο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά κε παξφκνην ηξφπν,



δηθαίσκα αλάθιεζεο ζπγθαηάζεζεο: φπνπ ε Επεμεξγαζία βαζίδεηαη ζηελ ζπγθαηάζεζή
ζαο, έρεηε δηθαίσκα λα ηελ αλαθαιέζεηε ειεχζεξα. Η νπνηαδήπνηε αλάθιεζε ηεο
ζπγθαηάζεζήο ζαο δελ επεξεάδεη ηε λνκηκφηεηα ηεο Επεμεξγαζίαο ζηε βάζε ηεο αξρηθήο
ζαο ζπγθαηάζεζεο, πξνηνχ απηή απνζπξζεί ή αλαθιεζεί απφ εζάο, θαη/ή,



δηθαίσκα θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα,
δειαδή ην Γξαθείν ηεο Επηηξφπνπ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα (ε
«ΑΠΔΠΦ»): έρεηε ην δηθαίσκα λα θαηαζέζεηε ηπρφλ θαηαγγειία ζηελ ΑΠΔΠΦ αλ ζεσξείηε
φηη θάπνην απφ ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηά ζαο έρνπλ παξαβηαζηεί απφ ην ΣΑΛ
(commissioner@dataprotection.gov.cy).
Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φηη αλ ηα Πξνζσπηθά Δεδνκέλα ζαο έρνπλ παξαζρεζεί ζηνλ
Υπεχζπλν Επεμεξγαζίαο απφ ηξίην κέξνο, πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ην ελ ιφγσ ηξίην
κέξνο/νξγαληζκφ γηα λα ππνβάιεηε ηέηνηα αηηήκαηα.
Γηα λα αζθήζεηε νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηά ζαο κπνξείηε λα
απεπζχλεζηε ζηνλ Υπεχζπλν Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ ηνπ ΣΑΛ, ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε
επηθνηλσλίαο [ dpo@sbn.org.cy ]

11. Φξνληθή πεξίνδνο αληαπφθξηζεο:
Πξνζπαζνχκε λα αληαπνθξηλφκαζηε ζηα αηηήκαηα εληφο ελφο κελφο. Εάλ φκσο ην αίηεκα
ζαο είλαη πνιχπινθν ή ππνβάιινληαη πνιιά αηηήκαηα καδί ίζσο ρξεηαζηνχκε πεξηζζφηεξν
ρξφλν θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα ζαο ελεκεξψζνπκε αλάινγα.
12. Αζθάιεηα Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ:


Τν ΣΑΛ θαηαλνεί ηηο αλεζπρίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη
ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηε ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζαο θαη
εθαξκφδεη θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
πνπ επεμεξγάδεηαη απφ ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, κε
εμνπζηνδνηεκέλε

θνηλνπνίεζε

ή πξφζβαζε ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή αζέκηηεο

Επεμεξγαζίαο.


Η νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ΣΑΛ φζν αθνξά ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ πνπ
δηαηεξεί πεξηιακβάλεηαη ζην ζχζηεκα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ ΣΑΛ πνπ ζθνπφ έρεη
ηελ δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Τν ζχζηεκα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ
άιισλ, ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, ηε δηαθπβέξλεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα
κέηξα θαη ηνπο ειέγρνπο αζθάιεηαο, φισλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ειεθηξνληθή
ή θπζηθή κνξθή.



Επηπιένλ ην ΣΑΛ θξνληίδεη ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ λα εθαξκφδεη πηζηά ηα κέηξα θαη ηηο
δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαη θπζηθήο αζθάιεηαο θαη απαηηεί φπσο φζνη
επεμεξγάδνληαη Πξνζσπηθά Δεδνκέλα ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε ππνγξαθήο θαη
ηήξεζεο ζρεηηθψλ ξεηξψλ εκπηζηεπηηθφηεηαο.



Τπρφλ πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο απφ ηα νπνία πηζαλφλ λα πξνθχπηνπλ παξαβηάζεηο ησλ
Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ζαο δηαρεηξίδνληαη απφ ην ΣΑΛ κε ζπγθεθξηκέλν ζρέδην
αληαπφθξηζεο. Τν ζρέδην αληαπφθξηζεο ζε παξαβηάζεηο δεδνκέλσλ πεξηγξάθεη ηνπο
κεραληζκνχο πνπ έρεη θαζηεξψζεη ην ΣΑΛ γηα λα πεξηνξηζκφ, ρεηξηζκφ, θνηλνπνίεζε εθεί
πνπ ρξεηάδεηαη αιιά θαη δηφξζσζε θαη βειηίσζε ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη
νπνηνδήπνηε θίλδπλνη πξνθχπηνπλ απφ παξαβηάζεηο δεδνκέλσλ.

13.

Cookies:
Η ηζηνζειίδα ηνπ ΣΑΛ ρξεζηκνπνηεί cookies κφλν γηα ζθνπνχο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο
ηζηνζειίδαο θαη ζε θακηά πεξίπησζε ην ΣΑΛ δελ επεμεξγάδεηαη cookies γηα νπνηνδήπνηε
άιιν ζθνπφ. Αλ απελεξγνπνηήζεηε ή απνξξίςεηε ηα cookies, ιάβεηε ππφςε φηη νξηζκέλα
ηκήκαηα απηήο ηεο ηζηνζειίδαο κπνξεί λα κελ είλαη πξνζβάζηκα ή λα κελ ιεηηνπξγνχλ
ζσζηά.

14. Αιιαγέο ζηελ παξνχζα πνιηηηθή πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ:
Τν ΣΑΛ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαζεψξεζεο ηεο παξνχζαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ φηαλ ην θξίλεη αλαγθαίν. Ωο εθ ηνχηνπ, ζα εηδνπνηήζηε γηα
νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ζηελ παξνχζα πνιηηηθή θαη ζα δηαθνξνπνηείηαη ε
εκεξνκελία αλαζεψξεζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα.
Η παξνχζα πνιηηηθή εγθξίζεθε απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ ΣΑΛ ζηηο 04/02/2019
Η ηειεπηαία έθδνζή ηεο παξνχζαο πνιηηηθήο είλαη αλαξηεκέλε ζηνλ ηζφηνπν ηνπ ΣΑΛ, ζηα
ζεκεία ζπιινγήο αηηήζεσλ θαη ζην ηακείν ηνπ ΣΑΛ.

