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Πολιτικι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα και Όροι χριςθσ θλεκτρονικοφ 
υςτιματοσ χεδίων Χορθγιϊν (ΤΧΧΟ) του ΤΕΕΒ 
 

Ζκδοςη 3- 1/10/2019 
 
Αποποίηςη Ευθφνησ 

Η πρόςβαςθ χρθςτϊν/αιτθτϊν ςτο ςφςτθμα Ηλεκτρονικισ Τποβολισ Αιτιςεων του Τπουργείου Ενζργειασ, 
Εμπορίου και Βιομθχανίασ (ΤΕΕΒ) γίνεται μζςω τθσ Κυβερνθτικισ Διαδικτυακισ Διόδου Αςφαλείασ 
(Αριάδνθ) και αποκλειςτικά ςε εγγεγραμμζνουσ Χριςτεσ τθσ Αριάδνθσ που ζχουν ταυτοποιθκεί με τθν 
δζουςα διαδικαςία που κακορίηεται ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Αριάδνθσ 
(https://cge.cyprus.gov.cy/re/public/). Η είςοδοσ Χριςτθ ςτο ςφςτθμα του ΤΕΕΒ γίνεται μόνο με τα 
διαπιςτευτιρια Χριςτθ ςτθν Αριάδνθ (username και password) τα οποία μόνο ο ίδιοσ ο χριςτθσ γνωρίηει 
και με δικι του ευκφνθ δεν αποκαλφπτει ςε οποιονδιποτε τρίτο. Ωσ εκ τοφτου, οποιαδιποτε ενζργεια, 
καταχϊρθςθ, διλωςθ, ςυγκατάκεςθ, αποδοχι, ι παραχϊρθςθ γίνεται από τον χριςτθ μζςω του 
θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ του ΤΕΕΒ κεωρείται ότι γίνεται υπεφκυνα και δεςμευτικά από τον ίδιο τον 
ταυτοποιθμζνο χριςτθ. 

Επιςφρεται η προςοχή των Χρηςτϊν όπωσ ΔΕΝ αποκαλφπτουν ςε οποιονδήποτε τρίτο τα 
διαπιςτευτήρια ειςόδου τουσ ςτην Αριάδνη.  

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΚΑΙ  
ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ (ΤΧΧΟ)   

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΤΕΕΒ) 

1. Γενικά τοιχεία  
1.1 Σο Τπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου και Βιομθχανίασ (ΤΕΕΒ) ζχει τθ νομικι υποχρζωςθ όταν 

ςυλλζγει, επεξεργάηεται και χρθςιμοποιεί τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα να το πράττει 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 «Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςταςίασ 
Δεδομζνων (GDPR)» ωσ Τπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ των Δεδομζνων. Για το ςκοπό αυτό, θ παροφςα 
πολιτικι κακορίηει τον τρόπο με τον οποίο το ΤΕΕΒ ςυλλζγει και επεξεργάηεται τα δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα (πλθροφορίεσ) που αφοροφν ςε φυςικά πρόςωπα (άτομα), κακϊσ και τθ 
λιψθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων τουσ. κοπόσ τθσ παροφςασ 
Πολιτικισ είναι θ παροχι επαρκϊν και ςυνεπϊν διαςφαλίςεων για τθ διαχείριςθ των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα (όπωσ ορίηονται παρακάτω)  θ οποία είναι  ςφμφωνα με τισ αρχζσ και τισ 
διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 «Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςταςίασ Δεδομζνων (GDPR)» ο 
οποίοσ ζχει τεκεί ςε ιςχφ ςτισ 25 Μαΐου 2018. 
 

1.2 Δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςθμαίνει: κάκε πλθροφορία που αφορά ταυτοποιθμζνο ι 
ταυτοποιιςιμο φυςικό πρόςωπο («υποκείμενο των δεδομζνων»). Σο ταυτοποιιςιμο φυςικό 
πρόςωπο είναι εκείνο του οποίου θ ταυτότθτα μπορεί να εξακριβωκεί, άμεςα ι ζμμεςα, ιδίωσ 
μζςω αναφοράσ ςε αναγνωριςτικό ςτοιχείο ταυτότθτασ, όπωσ όνομα, ςε αρικμό ταυτότθτασ, ςε 
δεδομζνα κζςθσ, ςε επιγραμμικό αναγνωριςτικό ταυτότθτασ ι ςε ζναν ι περιςςότερουσ 
παράγοντεσ που προςιδιάηουν ςτθ ςωματικι, φυςιολογικι, γενετικι, ψυχολογικι, οικονομικι, 
πολιτιςτικι ι κοινωνικι ταυτότθτα του εν λόγω φυςικοφ προςϊπου. 

 
1.3 Επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ςθμαίνει κάκε εργαςία ι ςειρά εργαςιϊν που 

πραγματοποιείται από οποιοδιποτε πρόςωπο με ι χωρίσ τθ βοικεια αυτοματοποιθμζνων 
μεκόδων και που εφαρμόηεται ςε δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα και περιλαμβάνει τθ 
ςυλλογι, καταχϊρθςθ, οργάνωςθ, διατιρθςθ, αποκικευςθ, τροποποίθςθ, αφαίρεςθ, χριςθ, 
μεταφορά, μετάδοςθ ι οποιοδιποτε άλλο μζςο διανομισ, τθν αντιςτοιχία ι το ςυςχετιςμό, τθ 
ςφνδεςθ, το κλείδωμα, τθ διαγραφι ι τθν καταςτροφι.  
 

2. Προςωπικά ή/και Εμπιςτευτικά Δεδομζνα  

Σο ΤΕΕΒ υιοκετεί θλεκτρονικό ςφςτθμα ι/και υποςυςτιματα καταχϊρθςθσ δεδομζνων το οποίο καλφπτει 
τθν υποβολι και αξιολόγθςθ προτάςεων/αιτιςεων, τθν παρακολοφκθςθ ζργων, τθν αρχειοκζτθςθ 
εγγράφων και διαχείριςθ υπθρεςιακϊν ι/και πελατειακϊν ςχζςεων ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ των 
χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων που εφαρμόηει (χζδια Χορθγιϊν και άλλεσ παροχζσ). Ωσ εκ τοφτου, θ 
ςυλλογι δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα κα γίνεται, ωσ επί τω πλείςτον, μζςω του θλεκτρονικοφ 
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ςυςτιματοσ, εκτόσ των περιπτϊςεων που θ υποβολι τουσ δφναται, με βάςθ τισ πρόνοιεσ των εκάςτοτε 
Προγραμμάτων, να γίνει δια χειρόσ ι ταχυδρομικϊσ ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Σα δεδομζνα 
δφναται να τθροφνται θλεκτρονικά ι/και ςε ζντυπθ μορφι.  

2.1 Οι κατθγορίεσ των προςωπικϊν δεδομζνων, τισ οποίεσ το ΤΕΕΒ μπορεί να ςυλλζγει και επεξεργάηεται, 
είναι οι ακόλουκεσ:  

 όνομα, επίκετο, θλικία, φφλο, 

 ςτοιχεία επικοινωνίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων διεφκυνςθσ, αρικμοφ, τθλεφϊνου, θλεκτρονικισ 
διεφκυνςθσ και τθλεομοιότυπου,  

  πλθροφορίεσ Δελτίου Σαυτότθτασ, Διαβατθρίου, Τπθκοότθτασ, ARC  ι πλθροφορίεσ ςχετικά με άλλθ 
μορφι ταυτοποίθςθσ,  

  πλθροφορίεσ που καταγράφονται ςτα Δελτία Αναφοράσ Χρόνου (Time Sheets),  

  πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτο απόκομμα μιςκοδοςίασ, ι/και απόςπαςμα μιςκολογίου, 
απόκομμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, κατάςταςθ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων και Πλθρωμϊν, Ζντυπο 
ΕΠΡ7, αναλυτικι κατάςταςθ αποδοχϊν ανά εργοδότθ ανά ζτοσ, ι/και άλλεσ καταςτάςεισ τθσ Τπθρεςία 
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, 

  κάρτεσ επιβίβαςθσ, τόποσ και ςτοιχεία διαμονισ, αποκόμματα ειςιτθρίων που αφοροφν  ταξίδια 
δικαιοφχων που ςχετίηονται με δραςτθριότθτεσ ι/και προγράμματα του ΤΕΕΒ,  

  πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτο Βιογραφικό θμείωμα ι άλλεσ πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τθ 
μόρφωςθ, προθγοφμενθ απαςχόλθςθ, χρόνια εμπειρίασ ι άλλα προςόντα, 

 πλθροφορίεσ ταυτοποίθςθσ, προςωπικά ι/και άλλα δεδομζνα που τθροφνται ςτα ακόλουκα  μθτρϊα: 
Διαδικτυακι πφλθ ‘Αριάδνθ’, Κεντρικι Αποκικθ Πλθροφοριϊν, Τπθρεςίεσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων 
(ΤΚΑ), Σμιμα Εφόρου Εταιρειϊν και Επίςθμου Παραλιπτθ (ΣΕΕΕΠ), Σμιμα Αρχείου Πλθκυςμοφ και 
Μετανάςτευςθσ (ΣΑΠΜ), 

 πλθροφορίεσ περιιγθςθσ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα χεδίων Χορθγιϊν του ΤΕΕΒ όπωσ διεφκυνςθ IP, 
θμερομθνία πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα και άλλα ςτοιχεία καταγραφισ ενεργειϊν χριςτθ ςτο ςφςτθμα, 

 οποιαδιποτε άλλα ςτοιχεία απαιτοφνται από τισ πρόνοιεσ χεδίων Χορθγιϊν του ΤΕΕΒ κατά τθν 
υποβολι, αξιολόγθςθ, επαλικευςθ αιτιςεων ι/και για τεκμθρίωςθ απαιτιςεων ςτο εκάςτοτε χζδιο 
Χορθγιϊν. 

2.2 Σο ΤΕΕΒ ζχει το δικαίωμα να ςυλλζγει και να επεξεργάηεται δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςε 
ςχζςθ με φυςικό πρόςωπο αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα. Η ςυλλογι 
και επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων γίνεται ςε οποιαδιποτε ςτιγμι κατά τθ διάρκεια των 
διαδικαςιϊν που αναφζρονται παρακάτω:  

 Τποβολισ αιτιςεων μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ χεδίων Χορθγιϊν του ΤΕΕΒ (ι, όπου 
κακορίηεται, άλλου μζςου υποβολισ), είτε μζςω καταχϊρθςθσ δεδομζνων από το υποκείμενο των 
δεδομζνων (αιτθτι/φορζα που ςυμμετζχει) ι/και αντιπροςϊπου του είτε μζςω ανάκτθςθσ δεδομζνων 
μζςω διαςφνδεςθσ αρχείων μεταξφ του ΤΕΕΒ και άλλων αρμόδιων Αρχϊν μζςω τθσ Διαδικτυακισ 
πφλθσ Αριάδνθ, 

 Νομοτυπικοφ ι/και διοικθτικοφ ελζγχου για ζνταξθ των αιτθτϊν ι/και φορζων ςτισ κατθγορίεσ 
δικαιοφχων όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτισ εκάςτοτε Προκθρφξεισ Προγραμμάτων ι/και χεδίων 
Χορθγιϊν του ΤΕΕΒ,  

 Αξιολόγθςθσ αιτιςεων για μζτρα υποςτιριξθσ ι/και χρθματοδότθςθσ μζτρων χρθματοδοτιςεων ι/και 
υποψθφιοτιτων ςε διαγωνιςμοφσ και ετοιμαςίασ των ςυμβολαίων ζργων, ι/και ςυμβολαίων 
χρθματοδότθςθσ λοιπϊν δραςτθριοτιτων,  

  Παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ ι/και επαλικευςθσ και χρθματοδότθςθσ ενταγμζνων για 
χρθματοδότθςθ ζργων ι άλλων μζτρων χρθματοδοτιςεων,  

  Προϊκθςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςε Προγράμματα και ςε άλλα μζτρα υποςτιριξθσ ι/και χρθματοδότθςθσ, 
ι/και ςε διαγωνιςμοφσ,  

  Επικοινωνίασ για παροχι ςτοχευόμενθσ πλθροφόρθςθσ,  
  τατιςτικισ ανάλυςθσ δεδομζνων και ετοιμαςίασ αναφορϊν προσ αρμόδιουσ εκνικοφσ φορείσ,  
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  Αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των προγραμμάτων και διαδικαςιϊν του ΤΕΕΒ. Για τουσ 
ςκοποφσ αυτοφσ δφναται εξωτερικοί εμπειρογνϊμονεσ να επικοινωνοφν με τα πρόςωπα τα οποία 
ςυμμετζχουν ςε Χρθματοδοτοφμενα Προγράμματα / χζδια Χορθγιϊν / Μζτρα που εφαρμόηει ι/και 
διαχειρίηεται το ΤΕΕΒ.  

2.3 Σα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα δφναται να παραςχεκοφν ςτο ΤΕΕΒ εμμζςωσ από τον  αιτθτι 
ι/και τρίτα πρόςωπα, ςφμφωνα με τον Νόμο, για τουσ ςκοποφσ που αναφζρονται ςτθν πιο πάνω 
παράγραφο όπωσ π.χ ςε περίπτωςθ που κάποιο πρόςωπο ςυμμετζχει ςε πρόταςθ ι/και αίτθςθ ι/και 
ζργο και τα ςτοιχεία υποβάλλονται μζςω εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου ι/και του Ανάδοχου Φορζα 
ι/και του υντονιςτι του Ζργου/αίτθςθσ.  

2.4. Σα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα δφναται να παραςχεκοφν ςτο ΤΕΕΒ μζςω νόμιμθσ διαςφνδεςθσ 
Αρχείων που τθροφν άλλεσ αρμόδιεσ Αρχζσ όπωσ οι Τπθρεςίεσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΤΚΑ), το Σμιμα 
Αρχείου Πλθκυςμοφ και Μετανάςτευςθσ (ΣΑΠΜ), το Σμιμα Εφόρου Εταιρειϊν και Επίςθμου Παραλιπτθ 
(ΣΕΕΕΠ), θ Κεντρικι Αποκικθ Πλθροφοριϊν (ΚΑΠ) ι/και άλλων υπθρεςιϊν, τθρουμζνων των διαδικαςιϊν 
για τουσ ςκοποφσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα. 

2.5. Επιπρόςκετα το ΤΕΕΒ λαμβάνει και επεξεργάηεται δεδομζνα επιχειριςεων που δεν εμπίπτουν ςτθν 
ζννοια των δεδομζνων ‘προςωπικοφ χαρακτιρα’ (όπωσ εμπιςτευτικϊν, εμπορικϊν, οικονομικϊν, 
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι/και άλλων ςτοιχείων επιχείρθςθσ) τα οποία απαιτοφνται για τθν υποβολι, 
αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ και επαλικευςθ αιτιςεων και ςτοιχείων που υποβάλλονται ςτα χζδια 
Χορθγιϊν του ΤΕΕΒ και τα οποία παρζχονται ςτο ΤΕΕΒ με τθν ελεφκερθ ςυγκατάκεςθ των υποκειμζνων 
των δεδομζνων. 

2.6 Σα υποκείμενα των δεδομζνων δφναται να περιλαμβάνουν Φυςικά πρόςωπα (αιτθτζσ ι 
εξουςιοδοτθμζνοι αντιπρόςωποι ι εξουςιοδοτθμζνοι Λειτουργοί, όργανα, φορείσ). 

3. κοπόσ τησ Επεξεργαςίασ  

3.1 Σο ΤΕΕΒ ζχει δικαίωμα να διατθρεί αρχεία, κακϊσ, επίςθσ, να ςυλλζγει, επεξεργάηεται και 
χρθςιμοποιεί προςωπικά δεδομζνα, μόνο για τουσ ακόλουκουσ ςκοποφσ:  

  παροχισ πλθροφοριϊν για κζματα επιχειρθματικισ και οικονομικισ δραςτθριότθτασ, εφαρμογζσ 
βιομθχανίασ, εμπορίου και καινοτομίασ και επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν. Η παροχι πλθροφοριϊν, 
γίνεται μετά από τθ ρθτι ςυγκατάκεςθ του υποκειμζνου των δεδομζνων θ οποία δίδεται θλεκτρονικά 
με διαςφνδεςθ του Τποκειμζνου με τα διαπιςτευτιρια που διατθρεί ςε ταυτοποιθμζνο λογαριαςμό 
του ςτθν Κυβερνθτικι Διαδικτυακι Δίοδο Αςφαλείασ (Αριάδνθ) https://cge.cyprus.gov.cy/re/public/. 
Σο ΤΕΕΒ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τζτοια ςυγκατάκεςθ και/ι ςε ζντυπθ μορφι με υπογραφι 
του υποκειμζνου δεδομζνων όπου κρίνεται αναγκαίο. Η διατιρθςθ των δεδομζνων αυτϊν διαρκεί 
μζχρι δϊδεκα (12) ζτθ.  
 

  νομοτυπικοφ ελζγχου φορζων και ζνταξι τουσ ςτισ κατθγορίεσ δικαιοφχων, όπωσ αυτζσ κακορίηονται 
ςε εκάςτοτε Προκθρφξεισ Προγραμμάτων του ΤΕΕΒ. Η διατιρθςθ των δεδομζνων αυτϊν διαρκεί μζχρι 
δϊδεκα (12) ζτθ.  
 

 αξιολόγθςθσ επιχειρθματικισ, εμπορικισ, ερευνθτικισ πρόταςθσ ι αίτθςθσ για υποςτιριξθ / 
χρθματοδότθςθ και ετοιμαςίασ ςυμβολαίου. Η διατιρθςθ των δεδομζνων αυτϊν διαρκεί μζχρι 
δϊδεκα (12) ζτθ.  

 
  παρακολοφκθςθσ επιχειρθματικϊν, βιομθχανικϊν, ερευνθτικϊν ι/και άλλων ζργων που 

χρθματοδοτοφνται από το ΤΕΕΒ και ζλεγχοσ ι/και διακρίβωςθ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν, ι/και 
επιλεξιμότθτασ για λιψθ χορθγίασ, ι/και διακρίβωςθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ χορθγίασ. Η διατιρθςθ 
των δεδομζνων αυτϊν διαρκεί μζχρι δϊδεκα (12) ζτθ,  

 
  ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. Η διατιρθςθ των δεδομζνων για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ, διαρκεί τόςο για τισ 

αιτιςεισ/ προτάςεισ που δεν χρθματοδοτοφνται όςο και για τισ προτάςεισ που εγκρίνονται και 
χρθματοδοτοφνται (ενταγμζνα ζργα) για δϊδεκα (12) ζτθ. 

https://cge.cyprus.gov.cy/re/public/
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  αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των προγραμμάτων και διαδικαςιϊν του ΤΕΕΒ. Για τουσ 

ςκοποφσ αυτοφσ δφναται εξωτερικοί εμπειρογνϊμονεσ να επικοινωνοφν με τα πρόςωπα τα οποία 
ςυμμετζχουν ςε χρθματοδοτοφμενα προγράμματα / μζτρα του ΤΕΕΒ. Η διατιρθςθ των δεδομζνων 
αυτϊν διαρκεί μζχρι δϊδεκα (12) ζτθ.  

 
 διευκρινίηεται ότι το ΤΕΕΒ δφναται να επεξεργάηεται δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα για 

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ και για ετοιμαςία ςχετικϊν αναφορϊν ςε ςχζςθ με τουσ τομείσ αρμοδιότθτασ 
του ςτθν Κφπρο και αν κρίνει απαραίτθτο να τα διακζτει τα ςτοιχεία αυτά, για ςκοποφσ ςτατιςτικισ 
ανάλυςθσ, ςε ειδικοφσ εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ οι οποίοι ενεργοφν ωσ υπεργολάβοι του ΤΕΕΒ, 
για ςκοποφσ διενζργειασ μίασ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ. 

 
 για τθν επεξεργαςία, αξιολόγθςθ, διαχείριςθ, επαλικευςθ ςτοιχείων που απαιτοφνται ςτα πλαίςια 

διαχείριςθσ αιτιςεων που υποβάλλονται ςτα Χρθματοδοτικά Προγράμματα / χζδια Χορθγιϊν του 
ΤΕΕΒ. 

 
 για τθν εφαρμογι ι/και ςυμμόρφωςθ με πρόνοιεσ ι/και κανονιςμοφσ που κακορίηονται άμεςα ι/και 

ζμμεςα ςτα επίςθμα ζγγραφα (Οδθγό χεδίου) του εκάςτοτε Προγράμματοσ / χεδίου Χορθγιϊν. 

3.2 Σο ΤΕΕΒ δφναται, επίςθσ, να επεξεργαςτεί δεδομζνα για ςκοποφσ προϊκθςθσ των προγραμμάτων, 
μζτρων υποςτιριξθσ ι χρθματοδότθςθσ που εφαρμόηει.  

3.3 Σο ΤΕΕΒ ωσ «υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ» δφναται να ανακζςει τθν εκτζλεςθ επεξεργαςίασ ςε τρίτουσ 
«εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία» μζςω ςφμβαςθσ και με βάςθ τισ πρόνοιεσ του νόμου. 

4. Εμπιςτευτικότητα και Αποκάλυψη Προςωπικϊν Δεδομζνων  

Όλα τα προςωπικά δεδομζνα κα ςυγκεντρϊνονται και κα επεξεργάηονται με απόλυτθ εμπιςτευτικότθτα 
από τουσ εργαηόμενουσ ι/και εξουςιοδοτθμζνουσ αντιπροςϊπουσ ι/και εξουςιοδοτθμζνουσ ςυνεργάτεσ 
ι/και εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία εκ μζρουσ ι/και για λογαριαςμό του ΤΕΕΒ. θμειϊνεται ότι ςτισ 
περιπτϊςεισ που κζματα ςυμμετοχισ ςε προγράμματα ι/και μζτρα υποςτιριξθσ / χρθματοδότθςθσ 
άπτονται τθσ αρμοδιότθτασ του ΤΕΕΒ για ενθμζρωςθ και λιψθ τελικϊν αποφάςεων, τα δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα δφναται να διαβιβάηονται ςτα αρμόδια όργανα ι/και εξωτερικϊν 
εμπειρογνωμόνων που υποςτθρίηουν τισ εργαςίεσ του ΤΕΕΒ, οι οποίοι δεςμεφονται να τθροφν τθν αρχι 
τθσ εμπιςτευτικότθτασ, εχεμφκειασ και τθσ νομιμότθτασ. 

Εκτόσ εάν επιτρζπεται από το νόμο ι επιβάλλεται από διαταγι Δικαςτθρίου, δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα κα αποκαλφπτονται μόνο ςε τρίτα πρόςωπα (αποδζκτεσ δεδομζνων) τα οποία αναφζρονται 
ςτον παρόντα Κανονιςμό. Πολφ περιοριςμζνεσ και βαςικζσ πλθροφορίεσ χρθματοδοτιςεων ι άλλων 
δραςτθριοτιτων του ΤΕΕΒ κα δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα του ΤΕΕΒ (www.mcit.gov.cy) για ςκοποφσ 
διαφάνειασ. Οι πλθροφορίεσ που δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα δφναται να αφοροφν ςε ςτοιχεία 
χρθματοδοτοφμενων ζργων όπωσ: αρικμόσ αναφοράσ αίτθςθσ, αρικμό Φακζλου αίτθςθσ, τίτλο, περίλθψθ 
ζργου, όνομα και ςτοιχεία επικοινωνίασ υντονιςτι Ζργου, όνομα υνεργαηόμενων Φορζων ι/και 
προςϊπων, προχπολογιςμόσ ζργου και χρθματοδότθςθ ΤΕΕΒ κακϊσ και τα ονόματα των εξωτερικϊν 
αξιολογθτϊν που χρθςιμοποιικθκαν από το ΤΕΕΒ.  

Επιπρόςκετα, όταν ηθτθκεί, το ΤΕΕΒ παρουςιάηει ςτοιχεία τα οποία αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ ενταγμζνων 
ζργων ι μζτρων χρθματοδότθςθσ ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι (Γενικι Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων, 
υντονιςμοφ και Ανάπτυξθσ), ςτθν Αρχι Πιςτοποίθςθσ (Γενικό Λογιςτιριο τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ), 
ςτθν Αρχι Ελζγχου (Τπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου), ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ, και ςε άλλα εξουςιοδοτθμζνα για το ςκοπό αυτό Αρμόδια όργανα – κακϊσ και ςε όλουσ 
τουσ αρμόδιουσ ελεγκτικοφσ φορείσ τθσ Κφπρου (Ελεγκτικι Τπθρεςία) ι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (όπου 
αυτό προβλζπεται) ι ςε εξουςιοδοτθμζνουσ αντιπροςϊπουσ τουσ ι ςε εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ 
που παρζχουν υπθρεςίεσ ςτο ΤΕΕΒ για ςκοποφσ ελζγχου του οικονομικοφ αντικειμζνου των ζργων και 
καταβολισ τθσ χρθματοδότθςθσ. Μζροσ του αρχείου το οποίο αφορά ςε ζργα τα οποία 
ςυγχρθματοδοτοφνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Σαμεία (ΕΔΕΣ), ςυνδζεται 

http://www.mcit.gov.cy/
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θλεκτρονικά με το Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα (ΟΠ) τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ (Γενικι 
Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων, υντονιςμοφ και Ανάπτυξθσ).  

Περαιτζρω, τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα κα δίδονται ςε Ευρωπαϊκοφσ Οργανιςμοφσ, ςφμφωνα 
με οδθγίεσ αρμοδίων κακϊσ και ςε εξωτερικοφσ κριτζσ για τθν επιςτθμονικι αξιολόγθςθ προτάςεων ι 
ζργων από χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ιςλανδία, 
Νορβθγία, Λίχνενςταϊν) το Ιςραιλ, τθν Ελβετία.  

5. Αςφάλεια 

Σο ΤΕΕΒ είναι αφοςιωμζνο να διαφυλάςςει τθν ακεραιότθτα των προςωπικϊν δεδομζνων και να 
αποτρζπει τθν πρόςβαςθ χωρίσ άδεια ςε τζτοια δεδομζνα που διατθροφνται ςτισ βάςεισ δεδομζνων του. 
Προτεραιότθτα είναι θ πρόλθψθ τθσ αλλοίωςθσ των δεδομζνων και θ παρεμπόδιςθ τθσ μθ 
εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ ςτα ςυςτιματα του ΤΕΕΒ. Οι δικλίδεσ αςφαλείασ του λογιςμικοφ 
χρθςιμοποιοφνται για τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων από απϊλεια, κακι χριςθ και μθ 
εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ, καταςτροφι και οποιαδιποτε άλλθ παράβαςθ. Σο ΤΕΕΒΣ ωσ «υπεφθυνοσ 
επεξεργαςίασ» δφναται να ανακζτει τθν εκτζλεςθ επεξεργαςίασ ςε τρίτουσ φορείσ «εκτελοφντεσ την 
επεξεργαςία» μζςω εξουςιοδότθςθσ ι/και ςφμβαςθσ για εκτζλεςη επεξεργαςίασ δεδομζνων θ οποία να 
διαςφαλίηει τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ πολιτικισ και τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ.  
 
Οι εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία δεδομζνων οφείλουν να εφαρμόηουν ι/και να λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτθτα οργανωτικά και τεχνικά μζτρα για τθν αςφάλεια των δεδομζνων και τθν προςταςία τουσ από 
τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ και κάκε 
άλλθ μορφι ακζμιτθσ επεξεργαςίασ. Αυτά τα μζτρα πρζπει να εξαςφαλίηουν επίπεδο αςφάλειασ ανάλογο 
προσ τουσ κινδφνουσ που ςυνεπάγεται θ επεξεργαςία και θ φφςθ των δεδομζνων που είναι αντικείμενο 
τθσ επεξεργαςίασ, και να επεξεργάηονται τα προςωπικά δεδομζνα μόνο από Αρμόδια όργανα ι/και βάςει 
γραπτϊν εντολϊν ι/και εξουςιοδότθςθσ από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ (ΤΕΕΒ). 
To αρχείο του ΤΕΕΒ, βρίςκεται ςτισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ του ΤΕΕΒ (Ανδρζα Αραοφηου 6, 1421 
Λευκωςία, Κφπροσ). 
Σα δεδομζνα των αιτιςεων που υποβλικθκαν ςτα χζδια Νεανικισ και Γυναικείασ Επιχειρθματικότθτασ - 
Προκθρφξεισ (#.2) του ζτουσ 2017, τα δεδομζνα φυλάςςονται και ςε εξυπθρετθτζσ τθσ Μονάδασ 
Οργάνωςθσ τθσ Διαχείριςθσ Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων ΜΟΔ.α.ε (Λ. Ριανκοφρ 78Α, 11524 Ακινα, 
Ελλάδα) θ οποία, μζςω διακρατικισ ςυνεργαςίασ παραχϊρθςε ςτο ΤΕΕΒ το Πλθροφοριακό φςτθμα 
Διαχείριςθσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΠΚΕ) και παρζχει τθν τεχνικι υποςτιριξθ για λογαριαςμό του ΤΕΕΒ 
ωσ εκτελϊν τθν επεξεργαςία. 
 
Η Ανάδοχοσ ιδιωτικι εταιρεία StarOne Ltd ςε ςυνεργαςία με το Σμιμα Τπθρεςιϊν Πλθροφορικισ (ωσ 
Ανακζτουςα Αρχι - ΣΤΠ) ζχουν αναλάβει τθν Ανάπτυξθ και υντιρθςθ του θλεκτρονικοφ υςτιματοσ 
χεδίων Χορθγιϊν για λογαριαςμό του ΤΕΕΒ και, ωσ ‘εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία’, λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτθτα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα διαςφάλιςθσ των απαιτιςεων που καταγράφονται ςτθν 
παροφςα και ςτθ ςχετικι νομοκεςία. 

6. Δικαιϊματα Φυςικϊν Προςϊπων  

φμφωνα με τθν χετικι Νομοκεςία τα πρόςωπα ζχουν δικαίωμα ελζγχου των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και πρόςβαςθσ τουσ ςε αυτά για διόρκωςθ ι διαγραφι (δικαίωμα ςτθ λικθ) των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα που είναι ανακριβι. Σα άτομα ζχουν το δικαίωμα να προβάλουν ζνςταςθ για 
νόμιμουσ λόγουσ ςτθν επεξεργαςία των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που 
προδιαγράφονται ςτον ςχετικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 - Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςταςίασ Δεδομζνων. 
Σα πρόςωπα μποροφν να τροποποιιςουν τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα τουσ είτε μζςω του 
θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ του ΤΕΕΒ ι μζςω ςχετικοφ αιτιματοσ το οποίο κα αποςτζλλεται ςτο ΤΕΕΒ ςτθ 
διεφκυνςθ Ανδρζα Αραοφηου 6, 1421 Λευκωςία, Κφπροσ.  

7. Ενημζρωςη  

τθν περίπτωςθ όπου τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ατόμων παρζχονται ςτο ΤΕΕΒ μζςω τρίτου 
προςϊπου (για παράδειγμα μζςω Ανάδοχου Φορζα ι/και υντονιςτι Ζργου ςε πρόταςθ/αίτθςθ ο οποίοσ 
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αναλαμβάνει ρόλο διαχειριςτικό ι/και ςυντονιςτικό για τουσ ςκοποφσ του ζργου), τότε αναλαμβάνουν 
τθν υποχρζωςθ να επιβεβαιϊςουν προσ το ΤΕΕΒ ότι ζχουν ενθμερϊςει τα υποκείμενα των δεδομζνων για 
το περιεχόμενο τθσ παροφςασ και του εν λόγω Κανονιςμοφ και τθ δυνατότθτα κοινοποίθςθσ των 
δεδομζνων αυτϊν ςτο ΤΕΕΒ. Νοείται ότι ςε περίπτωςθ μθ αποδοχισ/ςυγκατάκεςθσ του παρόντοσ 
εγγράφου, το ΤΕΕΒ διατθρεί το δικαίωμα να αρνθκεί τθν παραλαβι οποιονδιποτε δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα εκ μζρουσ του Ανάδοχου Φορζα ι/και του υντονιςτι Ζργου ι/και του αιτθτι και 
να μθν εξετάςει οποιαδιποτε αίτθμα/πρόταςθ/αίτθςθ τουσ.  

8. Σροποποίηςη Πολιτικήσ  

Η παροφςα Πολιτικι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα και Όροι Χριςθσ θλεκτρονικοφ 
υςτιματοσ χεδίων Χορθγιϊν (ΤΧΧΟ) του ΤΕΕΒ βρίςκεται αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα του ΤΕΕΒ 
(www.mcit.gov.cy). Σο ΤΕΕΒ επιφυλάςςει το δικαίωμά του να τροποποιεί τθν παροφςα Πολιτικι και όρουσ 
χριςθσ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ (ΤΧΧΟ). Οποιεςδιποτε τζτοιεσ τροποποιιςεισ κα δθμοςιεφονται 
ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου (www.mcit.gov.cy) και το θλεκτρονικό ςφςτθμα του ΤΕΕΒ κα 
επικαιροποιείται. 
 
 
Ρητή ςυγκατάθεςη ςχετικά με τη ςυλλογή και επεξεργαςία δεδομζνων 
 
υγκατατίκεμαι και εξουςιοδοτϊ το ΤΕΕΒ να τθρεί, διαχειρίηεται και επεξεργάηεται ζνα ι περιςςότερα 
αρχεία ευαίςκθτων δεδομζνων και/ι δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που αφοροφν εμζνα και/ι το 
πρόςωπο που νομίμωσ εκπροςωπϊ (Φυςικό ι/και Νομικό) για ςκοποφσ εξζταςθσ οποιαςδιποτε 
αίτθςθσ/πρόταςθσ υποβάλλεται ςτα Χρθματοδοτικά Προγράμματα (χζδια Χορθγιϊν) του ΤΕΕΒ. 
 
υγκατατίκεμαι ςτθν διαχείριςθ και επεξεργαςία των Αρχείων που είναι απαραίτθτα για τουσ ςκοποφσ 
τθσ επεξεργαςίασ που κακορίηεται ςτθν παροφςα διλωςθ όπωσ τροποποιείται ι/και αντικακίςταται.  
 
Αναγνωρίηω και αποδζχομαι ότι το ΤΕΕΒ κα διατθρεί και/ι επεξεργάηεται τα Αρχεία για τον χρόνο που 
δθλϊνεται ςτθν παροφςα. 
 
Αναγνωρίηω και αποδζχομαι ότι για υλοποίθςθ των ςκοπϊν επεξεργαςίασ που κακορίηονται ςτθν 
παροφςα και για τθν υλοποίθςθ εφχρθςτθσ και αποτελεςματικισ εφαρμογισ του θλεκτρονικοφ 
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αιτιςεων ςτα χζδια Χορθγιϊν του ΤΕΕΒ (ϊςτε να γίνεται ορκι αξιολόγθςθ και 
τεκμθρίωςθ των ςτοιχείων αίτθςθσ) το ΤΕΕΒ δφναται να λαμβάνει δεδομζνα μζςω διαςφνδεςθσ ι/κα 
επικοινωνίασ με άλλεσ Αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ/Αρχζσ και να προβαίνει ςε επαλικευςθ ςτοιχείων ι/και 
αξιολόγθςθ υποβλθκζντων αιτιςεων με βάςθ τα δεδομζνα που τθροφνται ςτα αρχεία των εκάςτοτε 
Αρμοδίων Τπθρεςιϊν/Αρχϊν κατά τον ουςιϊδθ χρόνο που κακορίηεται ςτο εκάςτοτε χζδιο Χορθγιϊν. 
 
Η παροφςα ςυγκατάθεςη μου δίδεται ελευθζρωσ και με πλήρη επίγνωςη του περιεχομζνου αυτήσ. 

 
Ονοματεπϊνυμο / Επωνυμία: __________ 
 
ΑΔΣ /Αρ.Εγγραφήσ: ________________ 
 
Ημερ. Ώρα: _____________ 
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