
 

                                                      
 

Ενημέρωση αναφορικά με τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

 

Με την παρούσα δήλωση, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (στο εξής θα αναφέρεται ως «Π.Δ.Σ.») 

σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ 

μπορεί να συλλέγει, επεξεργάζεται, διατηρεί και διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία 

υποβάλλονται από εσάς και τα οποία θα χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς για τους οποίους 

υποβάλλονται. Σε περίπτωση άρνησης σας να υπογράψετε την παρούσα δήλωση ή να προσκομίσετε  

τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, τότε πιθανόν να μην μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το 

αίτημά σας ή τη μεταξύ μας συνεργασία. 

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι οι Λειτουργοί του Έργου Επιδότησης 

Ασκούμενων. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν και σε τρίτους αποδέκτες. Οι 

υπεύθυνοι επεξεργασίας καθώς και τα πρόσωπα/τμήματα που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας 

δεδομένα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα επεξεργασίας 

δεδομένων και να παρέχουν κατάλληλες ασφαλίσεις σε σχέση με τη λήψη και επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων. 

Θα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για το μεγαλύτερο διάστημα που απορρέει 

από την παροχή υπηρεσιών και για όσο διάστημα διαρκεί το Έργο Επιδότησης αναφορικά με τους 

ασκούμενους ή για όσο διάστημα απαιτείται από το νόμο ή για όσο διάστημα θα διαρκέσει μια 

πιθανή έρευνα από το τμήμα. 

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς: να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, να ζητάτε τη διόρθωση, 

τη διαγραφή, την επεξεργασία, τον περιορισμό της επεξεργασίας, αντίγραφο των προσωπικών σας 

δεδομένων, καθώς επίσης την αποστολή τους σε αναγνώσιμη μορφή σε άλλους παραλήπτες που 

εσείς θα καθορίσετε. 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ή για να θέσετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την 

επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα για τα 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα και της Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, στο τηλέφωνο 22873300 ή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση trainee@cba.org.cy. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Εγώ ο/η ______________________________________, με Αρ. Ταυτότητας ___________________, 

υπογράφω κατωτέρω ως δήλωση ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει την πιο πάνω ενημέρωση και την 

πολιτική του Π.Δ.Σ για τα προσωπικά δεδομένα. 

 

Ημερομηνία: ________________                                                                      Υπογραφή: ________________ 
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