
 

Αγαπητοί/ές κύριοι/ες, 

Από τις 25 Μαΐου 2018, τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 

(ΕΕ)2016/679, γνωστός και ως GDPR. 

Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick (ΕΚΕΚ) ανέκαθεν ήταν αφοσιωμένο στη διαχείριση και 

προστασία των δεδομένων που του έχουν εμπιστευθεί.   

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΕΚΕΚ βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.frederick.ac.cy/EKEK/privacy-policy 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι καθόλη τη διάρκεια της συμμετοχής σας σε δραστηριότητες που 

διοργανώνει το ΕΚΕΚ, μπορούμε να σας ενημερώνουμε με μηνύματα για νέα του ΕΚΕΚ (προγράμματα 

κατάρτισης, εκδηλώσεις κ.ά.) δίνοντάς σας κάθε φορά τη δυνατότητα να διαγράψετε ατελώς τα 

μηνύματα ή να ζητήσετε τον τερματισμό της επικοινωνίας. 

Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε πληροφορίες που αφορούν δραστηριότητες που 

διοργανώνει το ΕΚΕΚ (προγράμματα κατάρτισης, εκδηλώσεις κ.ά.)  μετά την ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων όπου συμμετείχατε, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να αφιερώσετε 2 λεπτά από 

το χρόνο σας, για να συμπληρώσετε το έντυπο συναίνεσης που βρίσκεται στην επόμενη σελίδα.  

Σας ενημερώνουμε ότι : 

α) υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό 

Κέντρο Frederick, Γιάννη Φρειδερίκου 7, 1036, Λευκωσία  

β) υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Εκπαιδευτικού και Εξεταστικού Κέντρου Frederick είναι ο Δρ 

Κουρούπης Κωνσταντίνος, dpo@frederick.ac.cy 

γ) σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ενημέρωσή σας για νέα του EKEK 

βάσει λήψης ρητής συναίνεσης εκ μέρους σας 

δ) δεν πρόκειται να κοινοποιήσουμε σε τρίτα πρόσωπα τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία 

φυλάσσονται αποκλειστικά με ευθύνη του EKEK 

ε) τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει αποθηκεύονται για περίοδο 6 ετών, λαμβάνοντας 

όλες τις εγγυήσεις και κατάλληλα μέτρα ασφαλούς προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μετά την 

πάροδο των 6 ετών, φυλάσσονται και αποθηκεύονται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας 

δεδομένα, ψευδωνυμοποιημένα, για σκοπούς αρχειοθέτησης και για σκοπούς ιστορικούς, 

στατιστικούς και ερευνητικούς. 

στ) έχετε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στο ΕΚΕΚ για πρόσβαση ή και διόρθωση ή διαγραφή των 

προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας που σας αφορά ή αντίταξη στην 

επεξεργασία καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας 

ζ) έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα 

της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της 

η) έχετε το δικαίωμα, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων έγινε 

παράνομα, να υποβάλετε καταγγελία στην εθνική εποπτική αρχή. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 

 

Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του Εκπαιδευτικού και Εξεταστικού Κέντρου Frederick 

όπου συμμετείχα, 

 

Επιθυμώ να λαμβάνω ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με    ΝΑΙ  ΟΧΙ 

νέα του Εκπαιδευτικού και Εξεταστικού Κέντρου Frederick  

(προγράμματα κατάρτισης, εκδηλώσεις κ.α). 

 

 

Επιθυμώ να λαμβάνω τηλεφωνικές κλήσεις σχετικά με νέα   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

του Εκπαιδευτικού και Εξεταστικού Κέντρου Frederick  

(προγράμματα κατάρτισης, εκδηλώσεις κ.α). 

  

 

 

Επιθυμώ να λαμβάνω sms σχετικά με νέα του Εκπαιδευτικού    ΝΑΙ  ΟΧΙ 

και Εξεταστικού Κέντρου Frederick (προγράμματα κατάρτισης,  

εκδηλώσεις κ.α). 

 

  

 

Επιθυμώ να λαμβάνω ταχυδρομικώς νέα του Εκπαιδευτικού    ΝΑΙ  ΟΧΙ 

και Εξεταστικού Κέντρου Frederick (προγράμματα κατάρτισης, 

εκδηλώσεις κ.α). 

 

     

 

 

 
 

…………………………………       

Ονοματεπώνυμο                                

 

…………………………………      ………………………………….. 

 Υπογραφή                                Ημερομηνία    

 

 


