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ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αγαπητά μέλη,
Η δήλωση πολιτικής προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει πως συλλέγουμε και
επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς επίσης σας ενημερώνει για τα δικαιώματα
σας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστεύεστε. Η Παγκύπρια Οργάνωση
Πολυτέκνων (Π.Ο.Π.) ενεργεί σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 25/05/2018 και την εγχώρια
νομοθεσία Νόμος 125(Ι)2018 για συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
1. Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγει η Οργάνωση και από πού;
Η Π.Ο.Π. συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα με την αίτηση εγγραφής μέλους της οικογένειας η
οποία υπογράφεται από την μητέρα ή τον πατέρα, των ανηλίκων παιδιών. Τα δεδομένα
ταυτοποίησης σας ως πολύτεκνης οικογένειας είναι τα ακόλουθα: όνομα πατέρα, όνομα μητέρας ,
τα ονόματα των παιδιών σας, οι αριθμοί ταυτότητας , ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας,
αριθμοί τηλεφώνων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), αριθμός στρατιωτικού μητρώου. Τα
δεδομένα ανηλίκων τέκνων λαμβάνονται από την Οργάνωση με την συγκατάθεση των γονέων
τους ή των νόμιμων κηδεμόνων τους, όπως επιτρέπεται από την νομοθεσία. Ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα ανήλικων παιδιών λαμβάνονται με την αίτηση των γονέων για συμμετοχή
των παιδιών τους στις κατασκηνώσεις που οργανώνει η ΠΟΠ.
2. Γιατί η Οργάνωση συλλέγει τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται
Η Οργάνωση συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα βάση του καταστατικού, για την υλοποίηση
των σκοπών της καθώς και για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σας που
πηγάζουν από αυτό. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας συλλέγονται για να είμαστε σε θέση να σας
ενημερώνουμε για τα προβλήματα των πολυτέκνων οικογενειών και τα κατά καιρούς διάφορα
αιτήματα της Οργάνωσης, αλλά και να απαντά στα δικά σας ερωτήματα. Να σας ενημερώνει για
τις δραστηριότητες της Οργάνωσης, τις Γενικές μας Συνελεύσεις και τα ωφελήματα που έχετε ως
μέλη. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς μελέτης των
προβλημάτων της πολύτεκνης οικογένειας για στατιστικούς σκοπούς και μελέτης του
δημογραφικού προβλήματος του τόπου μας, την καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας, την
ασφάλιση σας.
3. Ποιοί μπορεί να είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας
Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται στο Υπουργείο Εργασίας εφ΄όσον συγκατατεθείτε, για σκοπούς
αποκοπής της ετήσιας συνδρομής σας, στο Υπουργείο Άμυνας για τους στρατεύσιμους, εφ΄όσον
κριθεί αναγκαίο, σε άλλα Υπουργεία και Κυβερνητικές Υπηρεσίες, στην εκάστοτε Ασφαλιστική
εταιρεία για την ασφάλιση σας, σε παρόχους που συμβάλλεται η Οργάνωση και μας παρέχουν το
λογισμικό μελών και την ηλεκτρονική υποστήριξη, σε παρόχους αποστολής μηνυμάτων. Για
σκοπούς ωφελημάτων, όπως η μείωση τελών Σε Δήμους και Κοινότητες μεταφέρονται προσωπικά
σας δεδομένα για σκοπούς ωφελημάτων, όπως η μείωση δημοτικών και κοινοτικών τελών .
4. Διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες ( εκτός Ε.Ε.) από την Οργάνωση
Η Οργάνωση σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες και
προς το παρόν ούτε και εντός της Ε.Ε.

Α.Χ. Προσωπικά Δεδομένα
Δήλωση Πολιτικής για Προσωπικά δεδομένα
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5. Για πόσο χρονικό διάστημα η Οργάνωση τηρεί τα δεδομένα σας
Η Οργάνωση τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείται και
εξακολουθείτε εσείς να είστε μέλος. Για ανενεργό μέλος, κρατούνται τα δεδομένα για το
ενδεχόμενο που θα θέλατε και πάλιν να ανανεώσετε την ταυτότητα σας και για στατιστικούς
σκοπούς και ετοιμασίας διαφόρων καταστάσεων και εκθέσεων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την
διαγραφή σας από μέλος της Οργάνωσης θα πρέπει να υπογράψετε σχετική δήλωση. Για
επανεγγραφή σας ως μέλος, εφόσον έχετε ζητήσει διαγραφή, πρέπει να υποβάλλετε ξανά την
αίτηση εγγραφής μέλους με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
6. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας
Θα έχετε το δικαίωμα: α) Πρόσβασης, ώστε να είστε ενήμεροι για τα προσωπικά σας δεδομένα
που τηρεί και επεξεργάζεται η Οργάνωση, την προέλευση, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους
αποδέκτες, το χρονικό διάστημα διατήρησης τους, να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών σας
δεδομένων που επεξεργάζεται η Οργάνωση. β) Διόρθωσης, ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να
ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων ώστε να είναι πλήρη και ακριβή. γ)
Περιορισμού Επεξεργασίας, ώστε να μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των
δεδομένων σας, αν η επεξεργασία κρίνετε ότι είναι παράνομη αν π.χ. δεν θα θέλατε να λαμβάνετε
ενημέρωση για κάποιες δραστηριότητες της Οργάνωσης ή την λήψη SMS. δ) Εναντίωσης, ώστε
να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα μητρώα
της Οργάνωσης, αυτό θα σημαίνει αυτόματα και την διαγραφή σας, από μέλος. ε) Φορητότητας,
δεν εφαρμόζεται η μεταφορά δεδομένων, έχετε όμως το δικαίωμα να ζητήσετε την παραλαβή των
δεδομένων σας, οπότε αυτό θα σημαίνει και πάλιν αυτόματα την διαγραφή σας από μέλος.
7. Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας
Αν θέλετε να ασκήσετε κάποιο ή όλα τα δικαιώματα σας για την προστασία των προσωπικών σας
δεδομένων ή αν προβληματίζεστε για τον τρόπο που Οργάνωση χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας
δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονο σας γραπτώς ή ηλεκτρονικά στα κατά
τόπους Επαρχιακά μας Γραφεία, το οποίο θα διαβιβάζεται στον Υπεύθυνο Προστασίας
Δεδομένων (ΥΠΔ). Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στο Γραφείο της
Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι η Εποπτική Αρχή της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
8. Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα
προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
(ΥΠΔ) της Οργάνωσης που είναι ο εκάστοτε Οργανωτικός Γραμματέας, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση e-mail polyteknon@cytanet.com.cy ή στα Κεντρικά ή και Επαρχιακά μας Γραφεία για
την προσοχή του ΥΠΔ.
9. Πως η Οργάνωση προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα
Η Οργάνωση προστατεύει την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων και/ή πληροφορίων που
της εμπιστεύεστε και κατ΄ επέκταση με τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της και/ή
συνεργάτες της. Η Οργάνωση εφαρμόζει διαδικασίες και μέτρα για τη διαφύλαξη και εύλογη
προστασία στα προσωπικά σας δεδομένα έναντι απώλειας, κατάχρησης, πρόσβασης χωρίς
εξουσιοδότηση, αποκάλυψης και τροποποίησης. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
διεξάγεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της
Οργάνωσης και μόνο με την καθοδήγηση της.
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