
 

Έντυπο Συγκατάθεσης 

Θέματα (Τμήμα 13 του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ) στο πλαίσιο του έργου ΗΑΡΡΕΝ 
 

 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ (για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

Οδηγίας 95/46/ΕΚ για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων), η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων και των δικών σας, θα βασίζεται στην ορθότητα, τη διαφάνεια και την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής και των δικαιωμάτων σας. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού 2016/679/ΕΕ, ο εταίρος του έργου HAPPEN σας ενημερώνει ότι η 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που παρέχεται από εσάς (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εταιρεία, 

λειτουργία ως συμμετέχων), χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο του έργου HAPPEN και μόνο για σκοπούς έρευνας, 

επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων. 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι: 

 

1. Η επεξεργασία δεδομένων συνίσταται από πράξεις που αναγράφονται στο τμήμα 4, τμήμα 1, σημείο η. 2 του 

Κανονισμού 2016/679/ΕΕ: συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, 

ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοση ή άλλη διάθεση, ευθυγράμμιση ή 

συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή. Αυτές οι λειτουργίες θα μπορούν να γίνουν σε έντυπη είτε 

σε ηλεκτρονική μορφή; 

2. Η συλλογή δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης 

(ενημερωτικό δελτίο, αποστολή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δελτίο τύπου...), οι οποίες 

περιλαμβάνουν τους συμμετέχοντες στο έργο HAPPEN σχετικά με το ίδιο το έργο HAPPEN; 

3. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν από τους υπεύθυνους επεξεργασίας, μόλις 

εξουσιοδοτηθούν (συγκεκριμένα, πρόσωπα που εμπλέκονται στο έργο HAPPEN), τα δεδομένα αυτά θα 

μπορούσαν να κοινοποιηθούν και να μεταφερθούν μόνο σε: 

• Άλλους εταίρους του έργου HAPPEN και θα μπορούν να επεξεργαστούν τέτοιου είδους δεδομένα μόνο για 

σκοπούς έρευνας, επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του 

ΗΑΡΡΕΝ; 

4. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να παραχωρηθούν σε τρίτους; 

5. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα υπόκεινται σε διαμόρφωση προφίλ; 

6. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα αντιμετωπίζονται από τον αντίστοιχο εταίρο κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων του ΗΑΡΡΕΝ (επιπλέον ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να προβεί σε συγκεκριμένες 

διαδικασίες για τη διαγραφή αυτών των δεδομένων και την ανωνυμοποίηση/ ψευδωνυμοποίηση τους). 

7. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, Λεύκωνος 10-12, 1011, 

Λευκωσία, Κύπρος 

- e-mail: maria.paphiti@cea.org.cy  

 

 

 

Όσοι παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν τα δικαιώματα που αναγράφονται στα άρθρα 15, 16, 17, 18 Καν. 

2016/679/ΕΕ και ειδικότερα το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, να ζητήσουν την τροποποίηση, 

ενημέρωση και διαγραφή τους εάν είναι ελλιπή ή λανθασμένα ή μαζεύτηκαν υπό την παραβίαση κάποιου νόμου, και 

μπορούν να αρνηθούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για νόμιμους λόγους, ζητώντας το από τον 

Υπεύθυνο Επεξεργασίας των Δεδομένων.  
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