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Σκοποί και στόχοι
Το Σωματείο δεσμεύεται να χειρίζεται υπεύθυνα τα Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα προκειμένου να κερδίσει και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των μελών
του και οποιουδήποτε τρίτου που συνεργάζεται με το Σωματείο.
Η παρύσα Πολιτική καθορίζει τις βασικές αρχές που ισχύουν για την Επεξεργασία
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από το Σωματείο, προκειμένου να
διασφαλιστεί το δικαίωμα του κάθε ατόμου στην ιδιωτικότητα.
Το Σωματείο Επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να
συμμορφώνεται με τις νομικές του υποχρεώσεις, να εκτελεί διοικητικά καθήκοντα και
να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για την ορθή εκτέλεση των νομικών σχέσεών
της με τα μέλη της και τρίτους με τους οποίους υπάρχει οποιαδήποτε έννομη σχέση.
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα Πολιτική έχει συνολικό πεδίο εφαρμογής και ισχύει για το Σωματείο παντού και σε σχέση με όλη την
Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Υποκειμένων Δεδομένων.
Οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική εφαρμόζονται επίσης σε τρίτους οι οποίοι
Επεξεργάζονται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εκ μέρους του Σωματείου, όπως παρόχους υπηρεσιών ή
άλλους εταίρους, για παράδειγμα μέσω συμβατικών όρων.
Η παρούσα Πολιτική αφορά όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία το Σωματείο Επεξεργάζεται και
εφαρμόζεται στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα οποιουδήποτε ατόμου, είτε πρόκειται για μέλο ς, είτε για
αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση με το Σωματείο, όπως παρόχους υπηρεσιών ή συμβούλους.
Η παρούσα Πολιτική αφορά επίσης όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που Επεξεργάζεται το Σωματείο
και ισχύει εξίσου για οποιαδήποτε Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ανεξάρτητα από το μέσο το οποίο
χρησιμοποιείτα (ηλεκτρονικά, εντύπως ή άλλο) και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2
κατωτέρω.
Η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται σε δεδομένα αναφορικά με νομικά πρόσωπα.
Ορισμοί
“Σωματείο” σημαίνει η Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου και θα αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ητοί το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, το οποίο καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα,
“Συγκατάθεση” σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την
οποία το Υποκείμενο Δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν, για τους
σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται,
“Υποκείμενο Δεδομένων” σημαίνει ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο με το οποίο σχετίζονται τα
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία είναι υπό Επεξεργασία· ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι
εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε
αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό
αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική,
φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού
προσώπου· αυτός ο ορισμός συμπεριλαμβάνει τα μέλη του Σωματείου και τρίτους η οποίοι έχουν έννομη σχέση
με το Σωματείο,
“Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα” ή “Δεδομένα” σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία αφορά Υποκείμενα
Δεδομένων,
“Επεξεργασία Δεδομέων Προσωπικού Χαρακτήρα” ή “Επεξεργασία” σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που
πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε
σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η
αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση
με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η
διαγραφή ή η καταστροφή,
“Πολιτική” σημαίνει η παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
“Εκτελών την Επεξεργασία” σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που Επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα για λογαριασμό του Σωματείου και θα είναι από κοινού ο/η εκάστοτε Γραμματέας και ο/η εκάστοτε
Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου,
“Αποδέκτης” σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία
κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι,
“Ευαίσθητα Δεδομένα” σημαίνει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε
συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό
την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν
τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
Προϋποθέσεις
Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα ενεργεί μόνο κατόπιν οδηγιών του Σωματί ου και θα συμμορφώνεται με τους
όρους της παρούσας Πολιτικής, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), και οποιαδήποτε άλλη σχετική
εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα συμμορφώνεται με τις ακόλουθες αρχές επεξεργασίας :
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Ρητός και νόμιμος σκοπός
Δεν επιτρέπεται η Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός εάν ο σκοπός της Επεξεργασίας έχει
καθοριστεί με ακρίβεια και είναι νόμιμος σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Σύμφωνα με τους όρους που
προβλέπονται από το ισχύον δίκαιο, ο σκοπός της Επεξεργασίας δεν μπορεί να αλλάζει από καιρό εις καιρό,
εκτός εάν τα Υποκείμενα Δεδομένων ενημερώνονται δεόντως με ηλεκτρονική ή άλλη επικοινωνία και δίνουν τη
συγκατάθεσή τους για τέτοια αλλαγή και/ή τροποποίηση, όπου απαιτείται.
Ποιότητα καιι αναλογικότητα των δεδομένων
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να είναι ακριβή, ενημερωμένα, επαρκή, συναφή και όχι
υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υπόκεινται σε Επεξεργασία.
Διάρκεια περιόδου διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους
σκοπούς της Επεξεργασίας.
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των μελών διατηρούνται για όσο διάστημα παραμένουν μέλη του
Σωματείου. Μετά τη λήξη της ιδιότητάς τους ως μέλη, για οποιοδήποτε λόγο, τα Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα διατηρούνται για μέχρι και περαιτέρω έξι χρόνια το μέγιστο.
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα οποιωνδήποτε τρίτων με συμβατική ή άλλη έννομη σχέση με το
Σωματείο διατηρούνται μέχρι το τέλος της συμβατικής ή έννομης σχέσης με το Σωματείο. Μετά τη λήξη της εν
λόγω συμβατικής ή έννομης σχέσης, τα εν λόγω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα διατηρούνται για μέχρι και
περαιτέρω έξι χρόνια το μέγιστο.
Ανοικτή και δίκαιη επεξεργασία
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν συλλέγονται ούτε λαμβάνονται με εξαπάτηση ή άλλες δόλιες
μεθόδους. Για σκοπούς δίκαιης Επεξεργασίας Δεδομένων, τα Υποκείμενα Δεδομένων έχουν το δικαίωμα να
λαμβάνουν τις πληροφορίες που θα καθιστούν την Επεξεργασία διαφανή (ιδίως: τους σκοπούς της
Επεξεργασίας, των κατηγοριών των Αποδεκτών, ποια είναι τα δικαιώματα των Υποκειμένων Δεδομένων και,
όπου κατάλληλο, να ενημερώνονται ότι τα δεδομένα τους δύναται να κοινοποιηθούν για συγκεκριμένους
σκοπούς). Το Σωματείο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της παροχής των κατά λληλων πληροφοριών στα
Υποκείμενα Δεδομένων τη στιγμή της συλλογής Δεδομένων, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα
Το Σωματείο θα υιοθετήσει ή θα απαιτεί την υιοθέτηση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας και
εμπιστευτικότητας που είναι κατάλληλα σε σχέση με τους κινδύνους που συνδέονται με την Επεξεργασία, ώστε
να προλαμβάνεται, ιδίως, η τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, κοινοποίηση, ή μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, Δεδομένων.
Ωστόσο, το Σωματείο δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των Δεδομένων κατά το χρόνο διαβίβασής τους στο
Σωματείο από τα Υποκείμενα Δεδομένων. Οποιαδήποτε αποστολή πληροφοριών ή Δεδομένων από τα
Υποκείμενα Δεδομένων στο Σωματείο πραγματοποιείται με δική τους ευθύνη και το Σωματείο μπορεί μόνο να
εγγυηθεί την ασφάλεια των Δεδομένων που έχουν ληφθεί και βρίσκονται στην κατοχή του Σωματείου.
Τα Επεξεργασμένα Δεδομένα μπορεί να τα δει μόνο ο Εκτελών την Επεξεργασία, εξουσιοδοτημένο προσωπικό
του Εφόρου Σωματείων και μπορεί να κοινοποιηθούν σε άλλες κυβερνητικές αρχές ή σε τρίτους εάν το
Σωματείο έχει νομική υποχρέωση να το πράξει ή για άλλους νόμιμους σκοπούς.
Δικαιώματα των Υποκειμένων Δεδομένων
Ευαίσθητα Δεδομένα δύνανται να υπόκεινται σε Επεξεργαία μόνο όπου είναι απολύτως απαραίτητ ο για τους
νόμιμους σκοπούς του Σωματείου και σύμφωνα με οποιεσδήποτε δικλείδες απαιτούνται δια νόμου, όπως
προγούμενη ρητή συγκατάθεση του Υποκειμένου Δεδομένων.
Το Υποκείμενο Δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: (i) πρόσβαση σε αντίγραφο των πληροφοριών που
συναποτελούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, (ii) περιορισμός της Επεξεργασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, (iii) ένσταση σε επξεργασία η οποία δυναται να προκαλεί ή προκαλέσει ζημία ή
βλάβη, (iv) αποτροπη επεξεργασίας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, (v) ένσταση στη λήψη
αποφάσεων με αυτοματοποιημένα μέσα, (vi) διόρθωση, αποκλεισμού, διαγραφή ή καταστροφή ανακριβών
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπου κρίνεται ορθό από το Σωματείο ή το Γραφείο του Επιτρόπου
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση προσφυγής σε αυτό/αυτή, (vii) δικαίωμα
υποβολής καταγγελίας στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και (viii)
αξίωση για αποζημίωση για ζημία που προκλήθηκε από παράβαση των όρων της παρούσας Πολιτικής, του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Συμβουλίου, της 27ης Απρι λί ο υ
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), και οποασδήποτε άλλης σχετικής ισχύουσας εθνικής και
ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Δεδομένα τα οποία θα συλλέγονται και θα υπόκεινται σε επεξεργασία
The Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία θα συλλέγονται και θα υπόκεινται σε Επεξεργασία από το
Σωματείο σε σχέση με τα μέλη του Σωματείου καθώς και τρίτους που συνεργάζονται με το Σωματείο, όπως
συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών και άλλους εταίρους είναι τα ακόλουθα:
•
Όνομα,
•
Επώνυμο,
•
Ηλεκτρονική Διεύθυνση,
•
Αριθμός κινητού τηλεφώνου,
•
Διεύθυνση και ταχυδρομικός κώδικας,
•
Άλλες πληροφορίες επικονωνίας,
•
Τόπος γέννησης,
•
Ημερομηνία γέννησης,

•
Αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας,
•
Εθνικότητα,
•
Αριθμός μέλους, και
•
Κατάσταση πληρωμής τέλους συνδρομής μέλους.
5.2
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία περιγράφονται στην ανωτέρω
παράγραφο 5.1, τα οποία δύναται να συλλέγει και να επξεργάζεται το Σωματείο, θα
γίνονται για τους ακόλουθους σκοπούς:
5.2.1
Διοικητικά θέματα,
5.2.2
Εκπλήρωση των υποχρεώσεων και καθηκόντων του Σωματείου δυνάμει του περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017
(104(I)/2017) και άλλης ισχύουσας νομοθεσίας,
5.2.3
Εκπλήρωση των απαιτήσεων του Εφόρου Σωματείων, και
5.2.4
Ενημέρωση για τυχόν επερχόμενα γεγονότα, θέματα, δραστηριότητες, έργα και συνεδρίες του Σωματείου.
6 Διαβιβάσεις Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
6.1 Το Σωματείο δύναται, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, να διαβιβάσει και/ή να κοινοποιήσει Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα για διοικητικούς σκοπούς ή για σκοπούς εκπλήρωσης των νομικών υποχρεώσεων του υπό
του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 (104( I)/2017) και υπό άλλης
ισχύουσας νομοθεσίας, ή λόγω απαιτήσεων του Εφόρου Σωματείων.
6.2 Κάθε τέτοια διαβίβαση και/ή κοινοποίηση θα γίνει με αυστηρή τήρηση του ισχύοντος δικαίου και θα διεξάγεται μόνο
για συγκεκριμένο, ρητό και νόμιμο σκοπό, συμβατό με τις νομικές απαιτήσεις του Κυπριακού Δικαίου και του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
6.3 Η εν λόγω διαβίβαση και/ή κοινοποίηση αφορά μόνο Δεδομένα Προσωπικού Χαρ ακτήρα που είναι σχετικά και όχι
υπερβολικά για τους σκοπούς της Διαβίβασης.
6.4 Πριν από οποιαδήποτε διαβίβαση και/ή κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Υποκείμενο
Δεδομένων ενημερώνεται και θα ζητείται η συγκατάθεσή του.
[ΤΕΛΟΣ]

