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Δήλωση περί Απορρήτου  

 

Νοέμβριος 2018  

 

Εισαγωγή 

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου παρέχει μια γενική περιγραφή για το πώς η JCC Payment Systems 

Ltd (‘JCC’) επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ατόμων που υποβάλλουν αίτηση για θέση εργασίας 

με την JCC (“αιτούντες”) στο πλαίσιο της εξέτασης της αίτηση τους.   

Τα ‘προσωπικά δεδομένα’ σχετίζονται με ζωντανό άτομο το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί με βάση 

τέτοια δεδομένα, όπως για παράδειγμα, όνομα, διεύθυνση ή/και αριθμό ταυτότητα, κλπ. Δεν 

περιλαμβάνονται δεδομένα από τα οποία η ταυτότητα έχει αφαιρεθεί (ανώνυμα δεδομένα).   

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης περί Απορρήτου ο όρος ‘προσωπικά δεδομένα’ αναφέρεται σε 

οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με ένα αιτούντα τα οποία η JCC συλλέγει από τον ίδιο τον αιτούντα ή από 

άλλες πηγές.  

 

Διαδικασία Αίτησης και Πρόσληψης  

 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  

Τα προσωπικά δεδομένα αιτούντων συλλέγονται και διατηρούνται από την JCC, η οποία έχει την ευθύνη 

για την επεξεργασία τους. Εάν εσείς, ως αιτών, επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την JCC σε σχέση με την 

επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με το Λειτουργό 

Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ‘dpo@jcc.com.cy ’. 

Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την JCC πρέπει να γίνεται σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του ισχύοντος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νόμου 

(περιλαμβανομένου και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (“GDPR”), που 

τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018). Τα δικαιώματα που σας παρέχονται με βάση τον GDPR σε σχέση με 

την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την JCC περιγράφονται στην παρούσα 

ειδοποίηση.   

Ο αιτών αποδέχεται και συγκατατίθεται στη διαδικασία όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Σε αντίθετη 

περίπτωση, ο αιτών μπορεί να επιλέξει να εξαιρεθεί (opt-out) και η διαδικασία θα τερματιστεί.   
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Πώς η JCC χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντα  

Ο νόμος επιτρέπει στην JCC να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο αν η JCC έχει λόγο που 

δικαιολογεί την ανάγκη να το πράξει. Οι λόγοι περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται , στους εξής:  

 Για να προβεί σε οποιαδήποτε βήματα, κατόπιν αιτήματος του εν λόγω ατόμου, προτού το άτομο 

συνάψει συμβόλαιο με την  JCC. 

 Όταν είναι νομική υποχρέωση της JCC, δυνάμει των ισχυόντων νόμων και κανονισμών (όπως π.χ. 

νόμοι που σχετίζονται με θέματα απασχόλησης και κοινωνικών ασφαλίσεων, Νόμοι/Οδηγία 

κατά του ξεπλύματος χρήματος). 

 Όταν σχετίζεται με τα νόμιμα συμφέροντα* της JCC ή άλλου προσώπου με τα οποίο 

ανταλλάσσονται τα δεδομένα, νοουμένου ότι εκείνα τα συμφέροντα δεν είναι αδίκως αντίθετα 

με το τι είναι ορθό και καλύτερο για το εν λόγω άτομο.  

 Όταν το άτομο δώσει συγκατάθεση για τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων.  

 

Πότε και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος   

Τα δεδομένα που ζητούνται στην αίτηση πρόσληψης είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του αιτούντος 

από την JCC για τη σχετική θέση εργασίας. Ανάλογα με τη συγκεκριμένη θέση, τα δεδομένα μπορεί να 

περιλαμβάνουν επιβεβαίωση ότι ο αιτών κατέχει τα προσόντα ή/και την πείρα που απαιτεί η JCC και 

οποιοσδήποτε νόμος ή κανονισμός που εφαρμόζεται στην JCC.  Ως γενικό κανόνα, η JCC δε θα μπορούσε 

να αξιολογήσει σωστά την αίτηση και να συνάψει οποιαδήποτε σχέση εργοδοσίας χωρίς αυτά τα 

δεδομένα και ο αιτών συγκατατίθεται στην υποβολή των προσωπικών του δεδομένων.  

 Όταν ζητεί την παροχή οποιωνδήποτε πρόσθετων δεδομένων από τους αιτούντες, η JCC τους 

ενημερώνει κατά πόσο πρέπει να  υποβάλουν αυτά τα δεδομένα και για τυχόν συνέπειες αν δεν το 

πράξουν.   

Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα στην JCC, που περιλαμβάνουν αλλά δεν 

περιορίζονται, στους πιο κάτω  λόγους:  

 Για εξέταση της αίτησης και αξιολόγηση της καταλληλότητας του αιτούντος.  

 Για επαλήθευση, και αν χρειαστεί, επιβεβαίωση των προσόντων και της προηγούμενης πείρας 

του αιτούντος.  

 Για να επικοινωνεί με τον αιτούντα.  

 Για να αποκτήσει, αν χρειαστεί, τη συγκατάθεση ρυθμιστικής αρχής για την πρόσληψη του 

αιτούντος.  

 Για  την διαδικασία ολοκλήρωσης της επικείμενης σύμβασης μεταξύ των δύο μερών (αιτούντος 

και JCC)..  

 Για τα νόμιμα συμφέροντα της εταιρείας* όπως π.χ. συμμόρφωση με ισχύοντες νόμους και 

κανονισμούς, για την αποτελεσματική εκπλήρωση των νομικών καθηκόντων της εταιρείας, για 

σκοπούς τήρησης αρχείων.  

 Για τις νομικές υποχρεώσεις της JCC, αν υπάρχουν.  

 Για την αποτελεσματική εκπλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης της JCC.  
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 Για την εξέταση της πιθανότητας πρόσληψης του αιτούντα σε περίπτωση μελλοντικών κενών 

θέσεων (σε περίπτωση που ο αιτών δεν προσλαμβάνεται κατά την παρούσα διαδικασία 

προσλήψεων).  

 Για να εγείρει, ασκήσει ή υπερασπιστεί οποιεσδήποτε νομικές απαιτήσεις.  

 Για τον εντοπισμό, διερεύνηση, καταγγελία και συμβολή στην πρόληψη και τη δίωξη εγκλημάτων 

(όπως για παράδειγμα, συνεργασία με την αστυνομία και άλλες αρχές στην Κύπρο και την ΕΕ).  

 Για συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς που εφαρμόζονται στην JCC και τις εργασίες της.  

 Για ανταπόκριση σε αιτήματα για πληροφορίες από ρυθμιστικές και αρχές δυνάμει των 

ισχυόντων νόμων και κανονισμών.  

 

 

Πηγές και είδη προσωπικών δεδομένων  

Η JCC συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους ίδιους τους αιτούντες μέσα από το έντυπο αίτησης 

πρόσληψης που υπάρχει στον ιστότοπο της  JCC, και κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε συνεντεύξεων που 

λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία προσλήψεων. Τα  δεδομένα συλλέγονται και από τα πρόσωπα που 

παρέχουν συστατικές επιστολές για τους αιτούντες.   

Η JCC συλλέγει διάφορα είδη προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τους αιτούντες:  

 Στοιχεία ταυτότητας (όνομα, αριθμός ταυτότητας ή/και διαβατηρίου)  

 Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση)  

 Προσόντα (εκπαίδευση, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, σχετικά πιστοποιητικά και 

άδειες)  

 Επαγγελματική πείρα (προηγούμενες θέσεις και πείρα) 

 Ποινικά μητρώα  

 Στοιχεία υγείας 

  

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων  

Ο νόμος μεταχειρίζεται ορισμένους τύπους προσωπικών δεδομένων ως ειδικά. Αυτά  περιλαμβάνουν τα 

δεδομένα που σχετίζονται με τις ποινικές καταδίκες και τα αδικήματα και τα Δεδομένα Υγείας. Η JCC 

συλλέγει δεδομένα που σχετίζονται με τις ποινικές καταδίκες και τα αδικήματα (π.χ. πιστοποιητικά 

καθαρού ποινικού μητρώου) όπως απαιτείται από τους κανονισμούς και τα πρότυπα περί Διεθνών 

Συστημάτων Καρτών (PCI-DSS, ISO27001) και τη νομοθεσία. Τα Δεδομένα Υγείας συλλέγονται στο 

πλαίσιο της υποχρέωσης της JCC για την ασφάλεια των άλλων υπαλλήλων και των πελατών.   

Ο αιτών συγκατατίθεται στην υποβολή των αστυνομικών ποινικών μητρώων και Δεδομένων Υγείας.  

 

 Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος  

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος εντός της JCC παρέχεται σε όσους υπαλλήλους 

εμπλέκονται όχι μόνο στη διαδικασία προσλήψεων αλλά στη συνέχεια σε δραστηριότητες που 
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σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, όπως αξιολόγηση υπαλλήλων, μισθολόγιο, εκπαιδεύσεις και 

ανάπτυξη υπαλλήλων κλπ.  

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα δυνατό να δοθεί και σε τρίτους παροχείς υπηρεσιών και 

αντιπροσώπους που διορίζονται από την JCC για επιχειρηματικούς σκοπούς. Τέτοιοι παροχείς 

υπηρεσιών και αντιπρόσωποι πρέπει να τηρούν τις οδηγίες της JCC σε σχέση με την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων.  

Αυτά τα τρίτα πρόσωπα είναι κατά κύριο λόγο αντιπρόσωποι και σύμβουλοι τους οποίους χρησιμοποιεί 

η JCC για να βοηθήσουν ή να διεξαγάγουν τη διαδικασία προσλήψεων, οργανισμοί που επεξεργάζονται 

δεδομένα εκ μέρους JCC, περιλαμβανομένης της υποστήριξης/συντήρησης των εφαρμογών 

Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Δεδομένων/Πληροφορικής, αρχειοθέτησης και αποθήκευσης αρχείων, 

επεξεργασίας εγγράφων, καταστροφής εγγράφων, υπηρεσιών συμμόρφωσης, υπηρεσιών ελέγχου, ή  

εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι.    

Η JCC μπορεί να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε κυβερνητικές, ρυθμιστικές και άλλες αρχές και 

δημόσιους οργανισμούς στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο βαθμό που αυτό απαιτείται από 

νόμο, κανονισμό, οδηγία ή δικαστικό διάταγμα, όπως:  

 Σε Κυβερνητικά τμήματα και υπουργεία (όπως το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων)  

 Στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  

 Στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τραπεζική 

Αρχή, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό  

 Σε άλλες ρυθμιστικές αρχές, άλλες κυβερνητικές αρχές και οργανισμούς, στο βαθμό που υπάρχει 

θεσμοθετημένη ή άλλη υποχρέωση  

 

Αποστολή προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (‘ΕΟΧ’)  

Η  JCC αποστέλλει τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων σε χώρα εκτός ΕΟΧ (‘τρίτη χώρα’):  

 Αν αυτό επιβάλλεται από το νόμο (π.χ. οποιεσδήποτε υποχρεώσεις δυνάμει του περί φορολογίας 

νόμου), 

 Αν ο αιτών έδωσε τη συγκατάθεση του, ή  

 Στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων που αναλαμβάνεται από τρίτους εκ μέρους της JCC και 

σύμφωνα με τις οδηγίες της JCC.   

Σε περιπτώσεις όπου η JCC μεταβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτη χώρα, η JCC διασφαλίζει ότι τα 

σχετικά προσωπικά δεδομένα προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο ως εάν χρησιμοποιούνταν εντός του 

ΕΟΧ. Η  JCC θα χρησιμοποιεί ένα από τα πιο κάτω μέτρα διασφάλισης :  

 Μεταβιβάζει τα δεδομένα σε τρίτη χώρα με υπάρχοντες και σε ισχύ νόμους περί απορρήτου 

δεδομένων οι οποίοι προβλέπουν παρόμοια μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων με τον 

ΕΟΧ, όπως πιστοποιείται από απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αναφερθείτε 

στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). 

 Συνάπτει σύμβαση με τον παραλήπτη για την τήρηση των ίδιων προτύπων που ισχύουν στον ΕΟΧ  

(αναφερθείτε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).  
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 Τα μεταβιβάζει σε οργανισμούς στις ΗΠΑ οι οποίοι αποτελούν μέρος του Privacy Shield, ενός 

πλαισίου το οποίο καθορίζει τα πρότυπα προστασίας απορρήτου των δεδομένων που 

ανταλλάσσονται μεταξύ ΗΠΑ και χωρών του ΕΟΧ  (αναφερθείτε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής).  

 Τα μεταβιβάζει σε οργανισμούς που συμμορφώνονται με δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες ή 

εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας  ή μηχανισμό πιστοποίησης που απαιτεί προστασία στα ίδια 

επίπεδα με αυτά που ισχύουν στον ΕΟΧ.  

  

Για πόσο χρόνο διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα αιτούντων η  JCC  

Τα προσωπικά δεδομένα αιτούντων που συνάπτουν σύμβαση εργασίας με την JCC διατηρούνται από την 

JCC στα αρχεία των υπαλλήλων της όπως περιγράφεται στη Δήλωση Απορρήτου για τους υπαλλήλους, η 

οποία παρέχεται σε τέτοιους επιτυχημένους αιτούντες προτού συνάψουν τη σύμβαση εργασίας με την 

JCC.   

Υποβολή αίτησης γενικού ενδιαφέροντος  

Μια αίτηση γενικού ενδιαφέροντος και τα σχετικά προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από την JCC για 

περίοδο ενός (1) έτους μετά την υποβολή τέτοιας αίτησης. Σε  περίπτωση όπου κάποιος αιτών επιθυμεί 

να ληφθεί υπόψη για απασχόληση με την JCC μετά την περίοδο αυτή, θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση 

και σχετικά προσωπικά δεδομένα.  

 Υποβολή αίτησης για συγκεκριμένη θέση εργασίας  

Μια αίτηση για συγκεκριμένη θέση εργασίας όπως δημοσιεύεται από την JCC, για τους σκοπούς ή/και 

στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης τέτοιας θέσης εργασίας, διατηρείται για περίοδο δώδεκα μηνών 

από την υποβολή της αίτησης για τέτοια συγκεκριμένη θέση εργασίας. Σε περίπτωση όπου κάποιος αιτών 

επιθυμεί να ληφθεί υπόψη για οποιαδήποτε κενή θέση μετά την περίοδο αυτή, θα πρέπει να  υποβάλει 

νέα αίτηση και σχετικά προσωπικά δεδομένα κατόπιν περιόδου ενός έτους.    

Δικαιώματα προστασίας δεδομένων με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  GDPR και 

πώς ασκούνται   

Τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων που παρέχει ο GDPR περιγράφονται πιο κάτω. Μπορείτε να τα 

ασκείτε οποτεδήποτε, επικοινωνώντας με το λειτουργό προστασίας δεδομένων της  JCC 

(dpo@jcc.com.cy ): 

 Απόκτηση αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων σας  

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από την JCC επιβεβαίωση για το κατά πόσο τα προσωπικά δεδομένα σας 

κρατούνται και ποια είναι αυτά. 

 Διόρθωση ανακριβών ή λανθασμένων πληροφοριών  

Σε περίπτωση όπου πιστεύετε ότι η JCC κατέχει πληροφορίες για σας οι οποίες είναι λανθασμένες ή 

ατελείς ή απαρχαιωμένες, έχετε το δικαίωμα να το αναφέρετε στην  JCC. Σε περίπτωση όπου το κάνετε 

αυτό, η  JCC θα προβαίνει σε εύλογα βήματα ώστε να διορθώσει και να επικαιροποιήσει τα δεδομένα 

(τηρουμένης, όπου αυτό είναι κατάλληλο, της επαλήθευσης της ακρίβειας των σχετικών δεδομένων).  

mailto:dpo@jcc.com.cy
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 Απόσυρση της συγκατάθεσης σας  

Εάν έχετε συγκατατεθεί στην κράτηση των δεδομένων σας από την JCC μετά την ολοκλήρωση της 

τρέχουσας διαδικασίας προσλήψεων, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας όποτε το 

επιθυμείτε. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεση σας, η JCC θα διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα και 

δε θα σας λάβει υπόψη σε περίπτωση μελλοντικών κενών θέσεων κατά την περίοδο κράτησης των 

δεδομένων εκτός αν υποβάλετε νέα αίτηση.  

 Ένσταση στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την JCC 

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση, για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση, 

για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων η οποία στοχεύει στην προστασία των νόμιμων 

συμφερόντων της JCC *.  Σε περίπτωση που καταχωρήσετε ένσταση, η JCC θα πάψει να επεξεργάζεται τα 

προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν η JCC μπορεί να επιδείξει πειστικούς νομικούς λόγους για την 

επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή εκτός αν η 

επεξεργασία γίνεται με σκοπό την έγερση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.  

 Δικαίωμα στη λήθη 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την JCC να διαγράψει ή να αφαιρέσει τα προσωπικά σας δεδομένα 

σε περίπτωση των πιο κάτω:   

• Η επεξεργασία των δεδομένων δεν είναι πια απαραίτητη για οποιουσδήποτε από τους 

λόγους για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. επειδή 

αποφασίσατε να αποσύρετε την αίτηση σας)  

• Αποσύρατε τη συγκατάθεση σας για την κράτηση των δεδομένων σας από την JCC και δεν 

υπάρχει άλλος λόγος για την επεξεργασία εκείνων των δεδομένων  

• Έχετε καταχωρήσει με επιτυχία ένσταση για την επεξεργασία των δεδομένων από την JCC. 

• Τα δεδομένα έτυχαν παράνομης επεξεργασίας  

• Η διαγραφή απαιτείται δια νόμου. 

Μπορεί να υπάρχουν νομικοί ή άλλοι επίσημοι λόγοι για τους οποίους η JCC πρέπει να κρατήσει τα 

προσωπικά δεδομένα σας. Παρακαλείστε να ενημερώσετε την JCC αν πιστεύετε ότι η τα δεδομένα σας 

θα πρέπει να διαγραφούν. 

 Περιορισμός επεξεργασίας  

Έχετε επίσης το δικαίωμα να περιορίσετε την JCC από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Αυτό 

σας επιτρέπει να ζητήσετε από την JCC να αναστείλει την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών 

που σας αφορούν, για παράδειγμα, αν θέλετε να διαπιστώσετε την ακρίβεια τους ή τους λόγους για την 
επεξεργασία τους.  

 Φορητότητα δεδομένων  

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα σας από την JCC σε μορφή που μπορεί εύκολα 

να χρησιμοποιηθεί ξανά. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την JCC να μεταβιβάζει τα προσωπικά 

δεδομένα σας σε άλλους οργανισμούς με αυτή τη μορφή, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Αυτό  το 

δικαίωμα σχετίζεται με τα δεδομένα τα οποία δώσατε εσείς στην JCC και τα οποία η JCC επεξεργάζεται 

ηλεκτρονικά δυνάμει της συγκατάθεσης σας.  
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 Καταχώρηση παραπόνου  

Αν είστε δυσαρεστημένος με τον τρόπο που η JCC χρησιμοποίησε ή χρησιμοποιεί τα προσωπικά 

δεδομένα σας, παρακαλείστε να ενημερώσετε την JCC. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε 

παράπονο στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων   

(www.dataprotection.gov.cy ) 

 

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου  

Η JCC μπορεί από καιρό σε καιρό να αναθεωρεί ή επικαιροποιεί την παρούσα δήλωση περί απορρήτου. 

Η νέα εκδοχή της δήλωσης θα διατίθεται στον ιστότοπο της JCC. Σε περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών 

(όπως π.χ. σε σχέση με τους λόγους για τους οποίους η JCC χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα ή  μεν 

τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματα που περιγράφονται πιο πάνω) κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας προσλήψεων ή την περίοδο κράτησης των δεδομένων σας, η  JCC θα σας 

ενημερώνει για τέτοιες αλλαγές.     

 

 

 

Σημείωση*: Νόμιμο συμφέρον υφίσταται όταν η JCC έχει επιχειρηματικό ή/και εμπορικό λόγο να 

χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα κάποιου αιτούντος. Άλλα  πρόσωπα εκτός της JCC μπορεί 

επίσης να έχουν νόμιμο συμφέρον στη λήψη ορισμένων προσωπικών δεδομένων σχετικά με αιτούντες 

για σκοπούς των κανονισμών τους (για παράδειγμα, όπου απαιτείται συγκατάθεση ρυθμιστικής αρχής 

για να προσληφθεί ένας αιτών σε συγκεκριμένη θέση).  

http://www.dataprotection.gov.cy/

