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ΤΠΗΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Περιληπτικό Πληροφοριακό Κείμενο (δεν αποτελεί νομικό ζγγραφο)
ςχετικά με Δεδομζνα Προςωπικού Χαρακτήρα και Τποκείμενα Δεδομζνων Προςωπικού Χαρακτήρα
*Με βάςθ το Γενικό Κανονιςμό για τθν Προςταςία Δεδομζνων ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ ΕΕ2016/679)+
Τα Δεδομζνα Προςωπικοφ Χαρακτιρα (ΔΠΧ) που ςυλλζγονται από το υποκείμενο των δεδομζνων (φυςικό
πρόςωπο ςτο οποίο ανικουν τα ΔΠΧ), τυγχάνουν επεξεργαςίασ, διαβίβαςθσ και φφλαξθσ από ςυγκεκριμζνα
άτομα ςτο Υπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ (ΥΕΕΒΤ) ςτα πλαίςια των
δραςτθριοτιτων, κακθκόντων, ευκυνών, εργαςιών (περιλαμβανομζνθσ και τθσ κοινοποίθςθσ/διαβίβαςθσ ςε
άλλεσ υπθρεςίεσ του Κράτουσ, άλλουσ φορείσ, εξωτερικοφσ αξιολογθτζσ, εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ) τθσ
Υπθρεςίασ Βιομθχανίασ και Τεχνολογίασ του ΥΕΕΒΤ και για λόγουσ ενθμζρωςθσ/επικοινωνίασ με το υποκείμενο
των δεδομζνων.
Τα ΔΠΧ φυλάγονται για χρονικό διάςτθμα 10 ετών (για ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ/περιπτώςεισ/διαδικαςίεσ
ενδεχομζνωσ να φυλάγονται για περιςςότερο χρονικό διάςτθμα) ςε ζντυπθ ι/και θλεκτρονικι μορφι ςτο ΥΕΕΒΤ
και πρόςβαςθ ςε αυτά ζχουν άτομα ςτο ΥΕΕΒΤ που αςχολοφνται με το ςυγκεκριμζνο κζμα. Μετά τθν πάροδο
του ςχετικοφ χρονικοφ διαςτιματοσ τα ΔΠΧ καταςτρζφονται ι/και διαγράφονται.
Το υποκείμενο των δεδομζνων ζχει δικαίωμα να αιτθκεί προσ τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ (που ςτθν
προκειμζνθ περίπτωςθ είναι θ Υπθρεςία Βιομθχανίασ και Τεχνολογίασ-διεφκυνςθ) πρόςβαςθ, επικαιροποίθςθ,
φορθτότθτα/διαβίβαςθ, περιοριςμό, εναντίωςθ επεξεργαςίασ, ανάκλθςθ ςυγκατάκεςθσ, διαγραφι των ΔΠΧ
κακώσ και καταγγελία προσ το Γραφείο Επιτρόπου Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα ςε ςχζςθ
με τθν εφαρμογι του ΓΚΠΔ ΕΕ2016/679. Το εν λόγω δικαίωμα ενδεχομζνωσ να μθν μπορεί να εφαρμοςτεί ςτισ
περιπτώςεισ όπου τα ΔΠΧ, θ ςυλλογι, επεξεργαςία, διαβίβαςθ και φφλαξθ τουσ είναι βαςιςμζνθ ςε άλλθ
νομοκεςία, ι/και χρειάηεται για εφαρμογι άλλθσ νομοκεςίασ ι/και χρειάηεται για άςκθςθ δθμόςιασ
εξουςίασ/τάξθσ. Επιπρόςκετα, ςτισ περιπτώςεισ αιτθμάτων του υποκειμζνου των δεδομζνων για περιοριςμό,
εναντίωςθ επεξεργαςίασ, ανάκλθςθ ςυγκατάκεςθσ, διαγραφι των ΔΠΧ, ενδεχομζνωσ να ζχει ωσ αποτζλεςμα να
μθν είναι δυνατόσ ο περαιτζρω χειριςμόσ/εξζταςθ/προώκθςθ του κζματοσ που αφορά/εμπλζκεται το
υποκείμενο των δεδομζνων.
 Ο ΓΚΠΔ ΕΕ2016/679 υπάρχει αναρτθμζνοσ ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλώςςα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Υπθρεςίασ Βιομθχανίασ και Τεχνολογίασ του ΥΕΕΒΤ, ςτον ακόλουκο διαδικτυακό ςφνδεςμο (internet link)
http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/All/ADB38FE2509DEC99C22582A40037F47F?OpenDocument
 Εκτεταμζνα κζματα πλθροφόρθςθσ και εφαρμογισ για τον ΓΚΠΔ ΕΕ2016/679 υπάρχουν αναρτθμζνα ςτθν
ιςτοςελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα ςτον ακόλουκο
διαδικτυακό ςφνδεςμο (internet link)
http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendocument
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