ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ο/Η……………………………………………………………………………………..
με αρ. Δελτίου Ταυτότητας………………………… δηλώνω ότι δίνω την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και
με πλήρη επίγνωση συγκατάθεση μου στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) όπως
συλλέγει, φυλάσσει, διαβιβάζει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά
Δεδομένα) που με αφορούν, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)2016/679
και την εκάστοτε εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.
Έχω ενημερωθεί ότι:
 o ΔΣΜΚ θα συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή Προσωπικά
Δεδομένα που με αφορούν, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, ανάλογα με την περίπτωση
 τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και/ή διαβατηρίου και/ή
αριθμός αλλοδαπού πολίτη, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική
διεύθυνση, έγγραφο με τα στοιχεία του IBAN, κ.α.
 τα πιο πάνω Προσωπικά Δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με τη διαδικασία
αναθεώρησης των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον περί Ρύθμισης
της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003 (122(Ι)/2003), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και
τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Αγοράς
Ηλεκτρισμού
 ο ΔΣΜΚ μπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα μου, μόνο εάν είναι απαραίτητο, σε
συνεργάτες του για νόμιμους σκοπούς και/ή σε αρμόδιες αρχές για συμμόρφωση με το Νόμο.













Κατανοώ ότι έχω τα πιο κάτω δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που με
αφορούν:
ενημέρωσης
πρόσβασης
διόρθωσης ή τροποποίησης
διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη)
περιορισμού επεξεργασίας
γνωστοποίησης
φορητότητας δεδομένων
εναντίωσης στην επεξεργασία
στην μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων από μέρους του ΔΣΜΚ.
καταγγελίας στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής μου ανά πάσα στιγμή.

Η ανάκληση της συγκατάθεσής μου δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη
συγκατάθεση μου πριν την ανάκλησή της. Σε περίπτωση που ο ΔΣΜΚ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Προσωπικών Δεδομένων, έχει έννομο συμφέρον διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων που με
αφορούν, το αίτημα μου για ανάκληση και/ή διαγραφή τους μπορεί να μην γίνει αποδεκτό.
Έχω επίσης ενημερωθεί ότι:
 η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Διαχειριστή Συστήματος
Μεταφοράς Κύπρου είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.dsm.org.cy και ότι
 μπορώ να απευθύνω οποιοδήποτε αίτημα/ερώτημα στoυς Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων
στις πιο κάτω διευθύνσεις: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ΔΣΜΚ, Ευαγγελίστριας 68, CY2057, Στρόβολος, Κύπρος ή dataprotection@dsm.org.cy.
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