
 
 
Αίτηση εξάσκησης δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων (GDPR /01) 

1. Δεν είναι όλα τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων απόλυτα. Το ΡΙΚ θα ανταποκριθεί στο αίτημα σας λαμβάνοντας 
υπόψιν, της υποχρεώσεις του σαν δημόσια ραδιοτηλεόραση, το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και του τύπου, 
τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ, τα δικαιώματα τρίτων καθώς και τις λοιπές νομικές υποχρεώσεις του Οργανισμού. 
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Χρησιμοποιήστε αυτό το έντυπο για να ζητήσετε να εξασκήσετε συγκεκριμένο δικαίωμα προστασίας προσωπικών 
δεδομένων φυσικών προσώπων («δικαίωμα») σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών («ΓΚΠΔ» ή «GDPR»),  

 του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018) 

 άλλων συναφών νόμων και οδηγιών 

όπως τα ανωτέρω τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν. Προκειμένου η αίτηση να επεξεργαστεί από το Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου («ΡΙΚ»), πρέπει να υποβάλετε τα ακόλουθα: 

1. το παρόν έντυπο, πλήρως και ορθά συμπληρωμένο 
2. έγκυρο αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας.  

 
Αιτήσεις με ελλιπή, ανακριβή στοιχεία ή στοιχεία που αφορούν άλλα φυσικά πρόσωπα δεν θα διεκπεραιώνονται. 
 
Το ΡΙΚ θα εξετάσει το αίτημα σας και θα ανταποκριθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και συναφών οδηγιών1.  Το ΡΙΚ θα ανταποκριθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία λήψης της 
αίτησης. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτή την αίτηση θα τηρηθούν για ένα χρόνο, θα επεξεργαστούν με απόλυτη 
εχεμύθεια και αποκλειστικά για το σκοπό διεκπεραίωσης του αιτήματος, επανεξέταση σε περίπτωση παραπόνου, 
ελέγχους διαδικασιών προστασίας δεδομένων ή για συμμόρφωση με τις οδηγίες / υποδείξεις της Επιτρόπου 
Προστασίας Δεδομένων. Σε περίπτωση που έχετε παράπονο για τον τρόπο που χειρίστηκε το ΡΙΚ το αίτημα σας, 
μπορείτε να υποβάλετε παράπονο σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην “Ενημέρωση σχετικά με την 
προστασία δεδομένων” του ΡΙΚ, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://cybc.com.cy/. 
 
Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα να σταλούν με φάξ στο + 22317585. Εναλλακτικά, τα φωτοαντίγραφα του 
υπογεγραμμένου εντύπου και των συνοδευτικών εγγράφων μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 
dataprotection@cybc.com.cy  

Σχέση αιτητή με το ΡΙΚ*  

Ονοματεπώνυμο*  

Αριθμός ταυτότητας/ διαβατηρίου*  

Χρονική περίοδος που αφορούν τα 
δεδομένα* 

 

Δραστηριότητα επεξεργασίας 
δεδομένων που αφορά το αίτημα* 

 

 
Είδος αιτήματος (Επιλέξτε τον τύπο του δικαιώματος που αιτήστε)* 
☐  Πρόσβαση 

☐  Διόρθωση 

☐  Διαγραφή 

☐  Περιορισμός της επεξεργασίας 

☐  Φορητότητα των δεδομένων 

☐  Εναντίωση 

☐  Αντίθεση σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ 
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Προσωπικά δεδομένα που αφορά το αίτημα* 
(Να δοθούν σαφείς λεπτομέρειες που να διευκολύνουν το ΡΙΚ να εντοπίσει τα υπό αναφορά 
δεδομένα. Σε περίπτωση που δεν εντοπιστούν στοιχεία για το προσδιορισθέν αίτημα, τότε το 
ΡΙΚ μπορεί να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο αίτημα σας). 

 

 

 

 

  

 

Άλλες σχετικές πληροφορίες* 
 

 

 

 

Λόγος που γίνεται η αίτηση* 
 

 

 

 

* Υποχρεωτικά πεδία 
 

Εγώ, ο/η___________________________________________________ πιστοποιώ ότι οι πληροφορίες που 
αφορούν αυτό το έγγραφο είναι ορθές και ακριβείς και αφορούν το άτομο μου. Στην αίτηση επισυνάπτω 
έγκυρο αντίγραφο της πολιτικής μου ταυτότητας/ διαβατηρίου για σκοπούς επιβεβαίωσης της ταυτότητας 
μου. 

 

__________________________                                                                                                     ____________________ 

Υπογραφή        Ημερομηνία 

 


