ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Με βάση τον «Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και
της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018» - εσείς («το υποκείμενο δεδομένων») μπορείτε να ασκήσετε τα
ακόλουθα δικαιώματα, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς, την Κυπριακή Τράπεζα
Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ, («Τράπεζα») ως «ο υπεύθυνος επεξεργασίας».
Παρακαλείστε όπως δηλώσετε βάζοντας (√) ποιο από τα ακόλουθα δικαιώματα σας σε σχέση με την προστασία των δεδομένων
επιθυμείτε να ασκήσετε:
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για
εσάς και να ελέγξετε οτι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.

Δικαίωμα διόρθωσης

Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση σε τυχόν ελλιπή, ανακριβή ή μη ενημερωμένα δεδομένα που
διατηρούμε για εσάς.

Δικαίωμα διαγραφής

Μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, όπου δεν υπάρχει κανένας
βάσιμος λόγος για εμάς να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.

Δικαίωμα ένστασης

Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στο έννομο συμφέρον μπορείτε να
αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας
κατάσταση, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι
υπερισχύουν του δικαιώματός σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις που
προβαίνουμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας
εμπορικής προώθησης.

Δικαίωμα περιορισμού

Μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών σας δοδομένων εάν είναι
ανακριβή, έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, δεν χρειάζονται πλέον ή στην περίπτωση που
εξασκήσατε το δικαίωμα της ένστασης.

Δικαίωμα φορητότητας

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε
μορφή που μπορεί εύκολα να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ζητήσετε τη διαβίβαση τέτοιων
δεδομένων σε άλλους οργανισμούς.

Στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεση
που μας έχετε δώσει, όπως για παράδειγμα για προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών
μας σε εσάς και/ή την επεξεργασία των ευαίσθητων σας δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε την
Απόσυρση της συγκατάθεσης απόσυρση της συγκατάθεσης. Μπορείτε να αποσύρετε την συγκατάθεση σας (την οποία μας
είχατε δώσει στο παρελθόν), όμως σε περίπτωση απόσυρσης συγκατάθεσης, ενδέχεται να μην
είμαστε σε θέση να διεκπεραιώσουμε αιτήματα σας που σχετίζονται με υπηρεσίες / προϊόντα που
σας παρέχουμε.
Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας
δεδομένων, μέχρι ποιό βαθμό δικαιούστε να τα ασκήσετε και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η Τράπεζα δύναται να τα ασκήσει,
παρακαλείστε όπως ανατρέξετε στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας
στη διεύθυνση https://www.cdb.com.cy/privacy-policy
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται πιο πάνω, παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε αυτή την
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών Υποκείμενου Δεδομένων και την επιστρέψετε στην Τράπεζα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
dpo@cdb.com.cy, μαζί με τις πιο κάτω πληροφορίες ούτως ώστε να μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε την ταυτότητα σας.
Σημειώστε ότι στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας μέσα σε 1 μήνα από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος σας.
Αυτή η περίοδος ενδέχεται να παραταθεί κατά 2 επιπλέον μήνες όπου χρειάζεται, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό
των αιτημάτων που θα ληφθούν από την Τράπεζα. Θα σας ενημερώσουμε για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας παράτασης μέσα σε 1 μήνα από
την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος σας μαζί με το λόγο της καθυστέρησης. Δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση για την άσκηση
οποιουδήποτε από τα δικαιώματα σας. Παρόλα αυτά, ενδέχεται να σας επιβληθεί ένα εύλογο τέλος σε περίπτωση που το αίτημα σας είναι
καθαρώς αβάσιμο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας κάτω από τέτοιες συνθήκες.
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Σημειώστε ότι θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας, μόνο στην περίπτωση που θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την
ταυτότητα σας. Ουτώς ώστε να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα σας, η Αίτηση Παροχής Πληροφοριών Υποκείμενου
Δεδομένων επιβάλλεται να συνοδεύεται με αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας σας ή του Διαβατηρίου σας στο οποίο να αναγράφεται
ξεκάθαρα το ονοματεπώνυμο και η ημερομηνία γέννησης σας.
Επισυνάπτω το ακόλουθο αντίγραφο ως επιβεβαίωση της ταυτότητάς μου (παρακαλείστε όπως υποδείξετε ανάλογα)
Δελτίο Ταυτότητας
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ονοματεπώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης (dd/mm/yyyy)
Παρούσα Διεύθυνση
Οικία/Διαμ./Αριθμός/Οδός
Περιοχή/Πόλη
Χώρα

Ταχ. Κώδικας

Αριθμός (οι) Τηλεφώνου
Αριθμός Κινητού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Επιθυμώ όπως:
Παραλάβω την πληροφόρηση ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση ως αναφέρεται πιο πάνω)
Παραλάβω την πληροφόρηση ταχυδρομικώς*
Παραλάβω την πληροφόρηση προσωπικά
Παραχωρηθεί πρόσβαση σε αντίγραφο της πληροφόρησης στα γραφεία σας
Ενδέχεται να μην μπορέσετε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα που αναγράφονται σε αυτό έντυπο. Εάν δεν ληφθούν οι ενέργειες που
σχετίζονται με το αίτημα σας, θα σας ενημερώσουμε μέσα σε 1 μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης σας αναφορικά με τους
λόγους για τους οποίους δεν έχει ληφθεί καμία ενέργεια και για τις δυνατότητες υποβολής καταγγελίας στην αρχή ελέγχου και άσκησης
δικαστικής προσφυγής. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το βαθμό στον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα
δικαιώματα σας, παρακαλείστε όπως ανατρέξετε στην στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα της Τράπεζας στη διεύθυνση https://www.cdb.com.cy/privacy-policy.
*Σας επιστήνουμε την προσοχή στο ότι αν επιθυμείτε να σας ταχυδρομηθεί η πληροφόρηση, θα λάβουμε την αναµενόµενη επιµέλεια για
να διασφαλίσουμε ότι θα απευθυνθεί ορθά. Παρόλα αυτά, δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι εάν η πληροφόρηση χαθεί ή εάν δεν παραδοθεί
στην ορθή διεύθυνση ή εάν ανοιχθεί από τρίτο πρόσωπο στις εγκαταστάσεις όπου έχει παραδοθεί.
5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, παρακαλείστε όπως μας δώσετε μια εξήγηση, με όση
περισσότερη λεπτομέρεια γίνεται, σχετικά με το δικαίωμα που επιθυμείτε να ασκήσετε. (Επιλέξετε όλα όσα ισχύουν)
Δικαιώματα σε σχέση με την προστασία δεδομένων
Όπου είναι δυνατό, αναφέρετε χρονικά πλαίσια, ημερομηνίες, ονόματα ή κατηγορίες εγγράφων,
οποιουσδήποτε αριθμούς αναφοράς φακέλλου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που ενδέχεται
να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Δικαίωμα πρόσβασης

Δικαίωμα διόρθωσης
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Παρακαλείστε όπως υποδείξετε τα προσωπικά δεδομένα που θεωρείτε ότι είναι ανακριβή και
όπως μας υποβάλετε τα ορθά δεδομένα. Εναλλακτικά, εάν θεωρείτε ότι τα προσωπικά δεδομένα
που διατηρούμε αναφορικά με εσάς δεν είναι πλήρη, παρακαλείστε όπως αναφέρετε πιο κάτω
οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες.
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5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχεια)
Δικαιώματα σε σχέση με την προστασία δεδομένων
Παρακαλείστε όπως υποδείξετε τα προσωπικά δεδομένα που επιθυμείτε να διαγραφούν ή
επιβεβαιώστε κατά πόσον επιθυμείτε η Τράπεζα να διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα που
διατηρεί για εσάς. Όπου είναι δυνατό, παρακαλείστε όπως αναγράψετε τους λόγους για τους
οποίους αιτήστε διαγραφή των δεδομένων σας.
Δικαίωμα διαγραφής

Παρακαλείστε όπως δηλώσετε λεπτομέρειες σχετικά με το είδος επεξεργασίας στο οποίο
αντιτίθεστε και αν είναι δυνατό δηλώστε τους λόγους για την ένσταση σας.
Δικαίωμα ένστασης

Παρακαλείστε όπως προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε τον περιορισμό της
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Τράπεζα.
Δικαίωμα περιορισμού

Δικαίωμα φορητότητας

Παρακαλείστε όπως υποδείξετε τα προσωπικά δεοδομένα που επιθυμείτε να λάβετε και τη μορφή
στην οποία επιθυμείτε να τα λάβετε. Επιπρόσθετα, παρακαλείστε όπως υποδείξετε κατά πόσον
επιθυμείτε να παραλάβετε τα προσωπικά δεοδομένα ή κατά πόσον επιθυμείτε να διαβιβαστούν σε
κάποιο άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Εάν ισχύει το δεύτερο, παρακαλείστε όπως δηλώσετε τα
στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας που θα παραλάβει τα προσωπικά σας
δεδομένα. Σημειώστε ότι θα είμαστε σε θέση να διαβιβάσουμε απευθείας τα προσωπικά σας
δεδομένα σε κάποιο άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, στις περιπτώσεις όπου είναι τεχνικώς εφικτό.

Απόσυρση της συγκατάθεσης

Παρακαλείστε όπως διευκρινίσετε το είδος συγκατάθεσης που θέλετε να αποσύρετε, όπως για
παράδειγμα για προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας σε εσάς και/ή την
επεξεργασία των ευαίσθητων σας δεδομένων.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απόσυρσης της συγκατάθεσης σας, ενδέχεται να μην
είμαστε σε θέση να διεκπεραιώσουμε αιτήματα σας που σχετίζονται με υπηρεσίες /
προϊόντα που σας παρέχουμε.

6. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εγώ, ο /η

, πιστοποιώ ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν σε

αυτή την αίτηση είναι αληθής εξ όσων γνωρίζω και ότι σχετίζονται με το άτομο μου.
Αναγνωρίζω ότι η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ είναι υπόχρεα να επιβεβαιώσει την ταυτότητα μου και
ότι μπορεί να κριθεί αναγκαίο από την Τράπεζα να επικοινωνήσει μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες για να μπορέσει να
συμμορφωθεί με αυτό το αίτημα. Επίσης, αναγνωρίζω ότι αυτό το αίτημα δεν θα ισχύει μέχρις ότου παραληφθούν από την
Τράπεζα όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες.

Υπογραφή
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