ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 (Άρθρο 14)
1. Ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας - Νομική βάση - Σκοπός:
Ενημερώνεσαι/στε ότι το αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα .......................................
σύμφωνα με τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο (στο εξής «ΑΠΙ»), κοινοποιεί
στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (στο εξής «ΓΛ»), (εφεξής «υπεύθυνος
επεξεργασίας») τις πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του Σχεδίου
επιδότησης επιτοκίων νέων επιχειρηματικών δανείων (στο εξής «Σχέδιο»), το οποίο
αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του ημερ. 27/5/2020 και
28/5/2020 (Αρ. Πρότασης 657/2020) αναφορικά με λογαριασμό στεγαστικού δανείου το οποίο
διατηρείς/είτε στο ΑΠΙ.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σου/σας δεδομένα
σύμφωνα με τις βασικές Αρχές που διέπουν το Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και Ν. 125(Ι)/2018) ήτοι τις
αρχές της νομιμότητας, περιορισμού του σκοπού, διαφάνειας, ελαχιστοποίησης, ακρίβειας,
περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας και
λογοδοσίας.
Νομική βάση: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά
σου/σας δεδομένα στη βάση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και τηρουμένων των
διατάξεων του άρθρου 6(2)(ε) του (ΓΚΠΔ) και των αντίστοιχων του άρθρου 7 του εθνικού
Νόμου που συμπληρώνουν τις διατάξεις του (ΓΚΠΔ), κατά την ενάσκηση των καθηκόντων
του προς το δημόσιο συμφέρον και την άσκηση δημόσιας εξουσίας κατά την προσφορά
οικονομικών και κοινωνικών παροχών.
Σκοπός/οί της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σου / σας δεδομένων είναι η
αξιολόγηση και /ή επιβεβαίωση των στοιχείων για την πλήρωση των κριτηρίων της
επιχορήγησης, και η καταβολή και παρακολούθηση της επιδότησης επιτοκίου στα πλαίσια του
Σχεδίου.
2. Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας:
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας Γωνιά Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου 1441 Λευκωσία
Τηλ.: ++357 22602310 / Τηλεομ.: ++357 22302609
/ info@treasury.gov.cy

3. Πηγή και Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν συλλογής και
επεξεργασίας:
Τα κάτωθι προσωπικά σου/σας δεδομένα συλλέγονται από τα ΑΠΙ/ΓΛ:
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-

-

Βεβαίωση από Τμήμα Φορολογίας και Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
διευθετημένες ή σε ρύθμιση φορολογικών οφειλές και υποχρεώσεων προς τη
Κυπριακή Δημοκρατία (αποστέλλεται από αιτητή στο ΓΛ)
Αντίγραφο της δανειακής σύμβασης
Ονοματεπώνυμο δανειολήπτη
Αριθμός λογαριασμού δανείου
Αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων
Στοιχεία σχετικά με το δάνειο όπως αρχικό ποσό δανείου, υπόλοιπο, επιτόκιο
κτλ

4. Αποδέκτες (αν υπάρχουν) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα κοινοποιεί τα προσωπικά
σου/σας δεδομένα εκτός από την περίπτωση που επιβάλλεται από το εθνικό ή ενωσιακό
δίκαιο.
Πρόσβαση στα προσωπικά σου/σας δεδομένα θα έχει μόνο το αρμόδιο προσωπικό του
υπευθύνου επεξεργασίας στη βάση της αρχής ανάγκης γνώσης με βάση τα καθήκοντα της
θέσης του.
5. Ασφάλεια - απόρρητο: Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά, οργανωτικά και μέτρα
φυσικής ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών
σου/σας δεδομένων και για την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή,
απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση.
6. Διαβίβαση σε τρίτες χώρες (δεν θα γίνεται)
7. Χρονική περίοδος 10 έτη από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης δανείου
8. Άσκηση δικαιωμάτων:
Σύμφωνα με το Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε εντός της
χρονικής περιόδου θα διατηρούνται τα δεδομένα που σε /σας αφορά/ούν.
9. Δικαίωμα Πρόσβασης (άρθρο 15 Κανονισμού): Μπορείτε να ζητήσετε επιβεβαίωση
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πρόσβαση και άλλες
πληροφορίες.
10. Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 Κανονισμού): Μπορείτε να ζητήσετε την διόρθωση
ανακριβών ή την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων του υπευθύνου επεξεργασίας.
11. Δικαίωμα Διαγραφής (άρθρο 17 Κανονισμού): Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή
των δεδομένων σας υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 17 του Κανονισμού.
12. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 Κανονισμού): Έχετε δικαίωμα να
ζητήσετε τον περιορισμό των δεδομένων σας στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το
Άρθρο 18 του Κανονισμού.
13. Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21(1) Κανονισμού): Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε,
ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
21(1) του Κανονισμού.
Μπορείτε να ασκήσετε τα πιο πάνω δικαιώματα καθώς και οποιοδήποτε αίτημα σας μέσω
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επικοινωνίας με τον/τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων του υπευθύνου
επεξεργασίας στην ηλεκτρονική/ές διεύθυνση/σεις και /ή τηλέφωνα επικοινωνίας:
Αλεξάνδρα Ευθυμίου
Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων
Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
Τηλ: 22602427 | Φαξ: 22677748
aefthimiou@treasury.gov.cy | www.treasury.gov.cy
Διατηρείτε επίσης το δικαίωμά σας εάν διαπιστώσετε ότι λαμβάνει χώρα παράνομη
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή ότι έχουν παραβιασθεί τα δικαιώματά σας
σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα για υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική
Αρχή Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
commissioner@dataprotection.gov.cy και αρ. τηλ.: 22 818456
Με την παρούσα δηλώνω/ουμε ότι έχω/έχουμε ενημερωθεί σχετικά με τη συλλογή και
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που με / μας αφορούν από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας στα πλαίσια της αίτησης μου/μας αναφορικά με την ένταξη μου/μας στο
Σχέδιο.
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