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Ο Περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµος
(138(Ι) / 2001)
Personal Data Protection Law (138(Ι) / 2001)

Με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου, ο Όµιλος Σκουός Λευκωσίας σαν Υπεύθυνος
Επεξεργασίας, ενηµερώνει το Υποκείµενο των ∆εδοµένων, ότι για την καλύτερη οργάνωση του Οµίλου
και Ακαδηµίας είναι απαραίτητη η επεξεργασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µερικά από τα
οποία θεωρούνται Ευαίσθητα ∆εδοµένα.
In accordance with the provisions of the above Law, Nicosia Squash Association (NSA) being the “Controller”,
informs the Data Subject that in order to manage /organize NSA’s and Academy’s events it is necessary to process
Personal Data, some of which are considered to Sensitive Data.

Τα δεδοµένα θα καταχωρούνται σε φυσική ή ηλεκτρονική µορφή, σε ένα ή περισσότερα διασυνδεδεµένα
µεταξύ τους αρχεία, τα οποία θα τηρούνται από τον Όµιλο.
The Data will be entered, either in a manual or electronic form, into one or more interconnected archives, which will
be kept by NSA.

Αποδέκτες των δεδοµένων θα είναι αρµόδια µέλη του Οµίλου Σκουός Λευκωσίας, τα οποία τελούν υπό
τον έλεγχο του Εκτελούντος την Επεξεργασία και τηρούν την αρχή του απορρήτου.
Recipients of the Data will be the members of NSA, who which are under the control of the Processor and comply
with the principles of secrecy.

Το Υποκείµενο των δεδοµένων έχει τα δικαιώµατα Ενηµέρωσης, Πρόσβασης, ∆ιόρθωσης και Αντίρρησης
για επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων. Ειδικότερα για την επεξεργασία Ευαίσθητων ∆εδοµένων,
απαιτείται η ρητή συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων.
The Data Subject has the rights to information, Access, Rectification and Objection to the processing of his personal
data. Specifically for the processing of Sensitive Data, explicit Consent of the Data Subject is required.

Σε περίπτωση ολικής άρνησης παροχής συγκατάθεσης ή αντίρρησης για επεξεργασία, ο Όµιλος Σκουός
Λευκωσίας δικαιούται να µην αποδεχθεί την Αίτηση για συµµετοχή σε δραστηριότητες του Οµίλου ή της
Ακαδηµίας ανάλογα.
In case the Data Subject refuses to give his Consent or objects to the processing of his Personal Data, NSA is
entitled not to accept his application for participation in either NSA’s or Academy’s events.
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∆ήλωση του Υποκειµένου των ∆εδοµένων
Data Subjects’s Declaration

∆ηλώνω ότι έχω ενηµερωθεί για τις πρόνοιες του Νόµου και µε την υπογραφή της ∆ήλωσης αυτής
παρέχω την Ρητή Συγκατάθεση µου για συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών µου ∆εδοµένων
ευαίσθητων ή µη.
I hereby declare that I have been informed of the provisions of the Law and that by signing this Application I give me
explicit Consent for the collection and the processing of my Personal Data, whether being Sensitive or not.

ΝΑΙ □

YES

□

ΟΧΙ □

NO

□

Υπογραφή του Υποκειµένου των ∆εδοµένων:
Data Subject’s Signature :

………………………………………………

Ονοµατεπώνυµο του Υποκειµένου των ∆εδοµένων:
Data Subject’s Name :

……………………………………………..

Αριθµός Ταυτότητας Υποκειµένου των ∆εδοµένων:
Data Subject’s Identity Card Number

………………………………………………

Τόπος και Ηµεροµηνία:
Place and Date:
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