ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Δημόσια Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Εισαγωγή
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, αφορά στην προστασία
των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας τους. Η εφαρμογή
του Κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική από τις 26 Μαϊου 2018.
Βασικοί Ορισμοί και Έννοιες
Με βάση το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, αναφέρονται παρακάτω οι βασικές
έννοιες των προσωπικών δεδομένων καθώς και της επεξεργασίας του:
«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο
φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή
έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε
αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε
έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική,
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού
προσώπου,
«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση
αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η
αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η
χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση
ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Συλλογή & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) πραγματοποιεί συλλογή και
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Υποκειμένων – Φυσικών Προσώπων αποκλειστικά
και μόνο για νόμιμους σκοπούς και για σκοπούς όπως ορίζονται από τα σχετικά άρθρα 5
και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Ο ΔΣΜΚ αν πρόκειται να διενεργεί περαιτέρω
επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Υποκειμένων, δεσμεύεται και είναι υποχρεωμένος
να ζητά την σχετική συγκατάθεση των εν λόγω Υποκειμένων.
Χρήση Δικαιωμάτων Φυσικών Προσώπων
Με βάση τα άρθρα 12-23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τα Υποκείμενα έχουν δικαιώματα
για:
1) Ενημέρωση και πρόσβαση σε δικά τους ΠΔ
2) Διόρθωση ΠΔ
3) Διαγραφή ΠΔ
4) Περιορισμό επεξεργασίας ΠΔ
5) Φορητότητα ΠΔ
6) Εναντίωση και αντίρρηση σε αυτοματοποιημένη απόφαση περιλαμβανομένης της
κατάρτισης προφίλ
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Κατά συνέπεια, κάθε Υποκείμενο των Δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσει με τους
Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του ΔΣΜΚ για κάθε ζήτημα σχετικό με την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους ΥΠΔ στη
Διεύθυνση:
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ΔΣΜΚ
Ευαγγελίστριας 68,
CY-2057, Στρόβολος,
Κύπρος
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dataprotection@dsm.org.cy

Εσωτερικές Πολιτικές και Διαδικασίες για την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
Ο ΔΣΜΚ εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες και πολιτικές για το χειρισμό των θεμάτων
επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679. Σκοπός των εσωτερικών πολιτικών & διαδικασιών που εφαρμόζει ο ΔΣΜΚ είναι:
1. Η πλήρης νομιμότητα στην συλλογή & επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.
2. Η διευκόλυνση των Υποκειμένων, όταν και εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση των
δικαιωμάτων τους
3. Η συνεχής και συνεπής τήρηση των υποχρεώσεων μας, όπως ακριβώς ορίζονται
από τον Κανονισμό αυτό.
Έτσι, ειδικότερα ο ΔΣΜΚ, σε εφαρμογή των εσωτερικών του διαδικασιών και πολιτικών:
Έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με όλες τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις και
αρμοδιότητες που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 με καθήκον την επίβλεψη, το
συντονισμό και την παρακολούθηση εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού και την αναφορά
τυχόν συμβάντων στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Έχει διενεργήσει πλήρη ανάλυση των διεργασιών λειτουργίας του και των σχέσεων του στο
εσωτερικό και εξωτερικό του περιβάλλον όσον αφορά την επεξεργασία Προσωπικών
Δεδομένων Υποκειμένων η οποία οδήγησε στην κατάρτιση των σχετικών Αρχείων
Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως απαιτεί ο Κανονισμός (ΕΕ)
2016/679. Επιπλέον, προβλέπεται η περιοδική επανεξέταση της παραπάνω ανάλυσης ώστε
να εντοπίζονται τυχόν αλλαγές προκειμένου αυτές να χειρίζονται κατάλληλα.
Διενεργεί τακτικές ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις στο προσωπικό του για το χειρισμό της
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ επίσης παρακολουθεί σε τακτική βάση τις
επιδόσεις των διαδικασιών και πολιτικών του για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
Σκοπός των ενημερώσεων και της ευαισθητοποίησης του προσωπικού του ΔΣΜΚ είναι η
συνεπής τήρηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό
(ΕΕ) 2016/679.
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