ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΕ
Ο νόμος που προβλέπει την προστασία των Φυσικών Προσώπων όσον αφορά την Επεξεργασία Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα και την Ελεύθερη Κυκλοφορία τέτοιου τύπου Δεδομένων του 2018 (νόμος 125
(Ι)/2018) και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (« ΓΚΠΔ ») (μαζί οι « Νόμοι περί Προστασίας
Δεδομένων ») επιβάλλουν ορισμένες υποχρεώσεις στην Phoenix Tower Cyprus LTD (η «Εταιρεία») ως
υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά τη χρήση Προσωπικών Δεδομένων και καλύπτει Προσωπικά
Δεδομένα που τηρούνται ηλεκτρονικά και ως μέρος ενός χειροκίνητου συστήματος αρχειοθέτησης. Τα
«Προσωπικά Δεδομένα» είναι πληροφορίες για άτομα εν ζωή (Υποκείμενα Δεδομένων), ως πληροφορίες που
σχετίζονται με αυτά ή που τα προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα.
Τύπος των Υποκειμένων Δεδομένωνων
1.
2.

Ιδιώτες που είναι προμηθευτές ή ιδιοκτήτες ή είναι διευθυντές, αξιωματικοί, υπάλληλοι, εταίροι ή
μέτοχοι εταιρείας ή νομικού προσώπου.
Ιδιωτικά πρόσωπα που είναι διευθυντές, υπάλληλοι, εργαζόμενοι ή εργολάβοι ενός δικαιοδόχου που
είναι νομικό πρόσωπο.

Η Εταιρεία θεωρεί τα ακόλουθα σχετικά προσωπικά δεδομένα και τα επεξεργάζεται στις ακόλουθες
νομικές βάσεις:
Είδος των Δεδομένων
1.

Προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένου
του ονόματος, της διεύθυνσης, της
κατάστασης σε μια σχετική νομική οντότητα
με την οποία έχουμε συμβατική σχέση

Νομική βάση (ανάλογα με τους σκοπούς - που
απαριθμούνται παρακάτω)
Απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην
οποία το άτομο είναι συμβαλλόμενο μέρος (ή
πρόκειτια να προβεί σε προσυμβατικά βήματα)
σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (β) ΓΚΠΔ, ή
Απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομική
υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία
σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (γ) ΓΚΠΔ, ή
Απαραίτητο για τους σκοπούς των νόμιμων
συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτο μέρος
σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (στ) ΓΚΠΔ. Τέτοια
νόμιμα συμφέροντα αναφέρονται παρακάτω.

2.

Στοιχεία
συνεταιρισμού

τράπεζας/οικοδομικού

Απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην
οποία το άτομο είναι συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα
με το άρθρο. 6 (1) (β) ΓΚΠΔ, ή
Απαραίτητο για τους σκοπούς των νόμιμων
συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτο μέρος
σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (στ) ΓΚΠΔ. Τέτοια
νόμιμα συμφέροντα αναφέρονται παρακάτω.

3.
4.

Κυβερνητικές
και
άλλες
επίσημες
πληροφορίες (αριθμοί PPS για σκοπούς
χαρτοσήμου)
Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες
πηγές

Απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομική
υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία
σύμφωνα με το άρθρο. 6 (1) (γ) ΓΚΠΔ.
Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να
συμπληρώσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που
συλλέγουμε με πληροφορίες που προέρχονται από
άλλες πηγές (για παράδειγμα, δημόσια διαθέσιμες
πληροφορίες από εμπορικές πηγές πληροφοριών
τρίτων και πληροφορίες από τους επιχειρηματικούς
μας συνεργάτες).
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Η επεξεργασία των στοιχείων Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω είναι απαραίτητη
προκειμένου να συνάψουμε σύμβαση με εσάς ή το νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκετε και ως εκ τούτου είναι
υποχρεωτική η σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.
Σε περίπτωση που δεν παρέχετε τα Προσωπικά Δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τη συμβατική
σχέση με εσάς ή τη νομική οντότητα στην οποία ανήκετε. Εάν είστε διευθυντής, υπάλληλος, εργαζόμενος,
συνεργάτες ή μέτοχοι της νομικής οντότητας που συμβάλλεται μαζί μας, λάβετε υπόψη ότι λάβαμε τα προσωπικά
σας δεδομένα μέσω της νομικής οντότητας στην οποία ανήκετε.
Σκοποί για τους οποίους τηρούνται τα Δεδομένα
Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται πρωτίστως για τους σκοπούς (οι οποίοι αποτελούν όλα τα έννομα
συμφέροντά μας):
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

τη διαχείριση των περιουσιακών μας στοιχείων και των μισθώσεων ακινήτων και την εκτέλεση των
υποχρεώσεών μας και την άσκηση των δικαιωμάτων μας βάσει αυτών των συμφωνιών
την επικοινωνία μαζί σας και άλλα άτομα
διαχειριζόμαστε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και την υποδομή τεχνολογίας πληροφορικής,
σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
σχετίζονται με τη χρηματοδότηση και τη λογιστική · χρέωση και εισπράξεις · Λειτουργία συστημάτων
πληροφορικής. Δεδομένα και φιλοξενία ιστοσελίδων. ανάλυση δεδομένων · επιχειρηματική συνέχιση ·
διαχείρηση αρχείων, διαχείριση αρχείων και έλεγχος. Επιπλέον, παρακολουθούμε τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες μεταξύ μας (για παράδειγμα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ώστε να
προστατεύσουμε εσάς, την επιχειρηματική μας υποδομή και την υποδομή πληροφορικής και τρίτους,
όπως:
a. εντοπισμός και αντιμετώπιση ακατάλληλων επικοινωνιών· και
b. αναζήτηση και αφαίρεση τυχόν ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και επίλυση τυχόν άλλων
ζητημάτων ασφάλειας πληροφοριών.
διατήρηση αρχείων που σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες, προϋπολογισμό, οικονομική
διαχείριση και αναφορά, επικοινωνίες, διαχείριση συγχωνεύσεων, εξαγορών, πωλήσεων,
αναδιοργανώσεων ή διαθέσεων περιουσιακών στοιχείων και ενοποίηση με τον αγοραστή.
διαχείριση καταγγελιών, ανατροφοδοτήσεων και ερωτημάτων και διαχείριση αιτημάτων πρόσβασης ή
διόρθωσης δεδομένων ή άσκησης άλλων δικαιωμάτων που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα
να θεμελιώσουμε και να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματα για την προστασία των επιχειρηματικών
μας δραστηριοτήτων και των επιχειρηματικών μας εταίρων, και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας,
την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια ή την περιουσία μας, καθώς και τα δικαιώματα των επιχειρηματικών
μας συνεργατών, των δικών σας ή άλλων ατόμων ή τρίτων μερών και για την επιβολή των συμβατικών
ή νόμιμων δικαιωμάτων, και
συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις τήρησης αρχείων και αναφοράς,
ασφαλιστικές απαιτήσεις, πληρωμή φόρου και τελών, συμμόρφωση με αιτήματα της κυβέρνησης ή
άλλων δημόσιων αρχών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων εκτός της χώρας διαμονής σας εάν απαιτείται),
ανταπόκριση σε νομικές διαδικασίες όπως κλήσεις, επιδόσεις ή εντάλματα, δικαστικές αποφάσεις,
διεξαγωγή ερευνών και συμμόρφωση με εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες.

Δημοσιοποίηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ενδέχεται να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα στους παρόχους υπηρεσιών μας, όπως είναι οι λογιστές,
ελεγκτές, ειδικούς, δικηγόρους και άλλους επαγγελματίες συμβούλους. Πάροχοι συστημάτων πληροφορικής,
πράκτορες μάρκετινγκ, πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης και φιλοξενίας · πάροχοι διαφήμισης, μάρκετινγκ και
έρευνας αγοράς · τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τους λογαριασμούς μας · πάροχοι
διαχείρισης εγγράφων και αρχείων · και άλλους τρίτους προμηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες παρόχους
υπηρεσιών και εταιρείες του ομίλου που μας βοηθούν στην εκτέλεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Για πλήρη ενημέρωσή σας, οι πάροχοι υπηρεσιών μας υπόκεινται σε αυστηρή υποχρέωση εμπιστευτικότητας και
σε κάθε περίπτωση, δεν θα έχουν άδεια να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους από
αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση.
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Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε Προσωπικά Δεδομένα με: (α) κυβερνητικές ή άλλες δημόσιες αρχές
(συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, δικαστηρίων, ρυθμιστικών φορέων, φορέων επιβολής του
νόμου, φορολογικών αρχών και υπηρεσιών ποινικών ερευνών) και (β) τρίτους συμμετέχοντες σε νομικές
διαδικασίες και οι λογιστές τους, οι ελεγκτές, οι δικηγόροι και άλλοι σύμβουλοι και εκπρόσωποι, όπως
πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο ή κατάλληλο.
Διαβίβαση Δεδομένων εκτός Ζώνης ΕΟΧ
Η Εταιρεία διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα εκτός ΕΟΧ στη μητρική της εταιρεία, Phoenix Tower International
LLC και τους παρόχους υπηρεσιών της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθώς δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφαρμόζονται κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τους
νόμους περί Προστασίας Πορσωπικών Δεδομένων για τη μετάδοση των Προσωπικών σας Δεδομένων στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πραγματικότητα, η Phoenix Tower Cyprus LTD και η Phoenix Tower International
LLC έχουν συνάψει Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ. Προκειμένου να λάβετε ένα αντίγραφο τέτοιων
Πρότυπων Συμβατικών Ρητρών, στείλτε ένα email στο security@phoenixintnl.com.
Περίοδοι Διατήρησης
Η Εταιρεία θα διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους
οποίους τα συλλέγουμε. Όταν η Εταιρεία διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα για να συμμορφωθεί με μια νομική ή
κανονιστική υποχρέωση, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες τουλάχιστον για όσο διάστημα απαιτείται για τη
συμμόρφωση με αυτήν την υποχρέωση.
Όπου διατηρούμε Προσωπικά Δεδομένα στα πλαίσια μιας συμβατικής σχέσης, θα διατηρούμε τις πληροφορίες
τουλάχιστον για όσο διάστημα αυτή η συμβατική σχέση, και για αρκετά χρόνια μετά. Ο αριθμός των ετών
διαφέρει ανάλογα με τη φύση της συμβατικής σχέσης (η οποία μπορεί να είναι έως 7 ή 13 έτη μετά τη λήξη της
σχέσης) και θα διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση νομικής ή μελλοντικής νομικής
διαδικασίας. Τυχόν Προσωπικά Δεδομένα που περιέχονται σε έγγραφα τα οποία απαιτείται να διατηρηθούν για
σκοπούς ιδιοκτησίας όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας θα διατηρηθούν για όσο διάστημα απαιτείται τέτοια
διατήρηση προκειμένου να αποδειχθεί ο τίτλος ή άλλο ιδιοκτησιακό συμφέρον.
Όταν η Εταιρεία διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα για να συμμορφωθεί με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση,
οι πληροφορίες θα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για να συμμορφωθεί με αυτήν την υποχρέωση.
Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων
Οι νόμοι περί Προστασίας Δεδομένων παρέχουν τα ακόλουθα δικαιώματα υπέρ των Υποκειμένων Δεδομένων
σύμφωνα με τους νόμους περί Προστασίας Δεδομένων:
a)

το δικαίωμα λήψης πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία (που παρέχεται εδώ ή οποιαδήποτε άλλη
φόρμα ή ειδοποιήσεις που σας παρέχονται),
b) το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα (δηλαδή το δικαίωμα πρόσβασης στα ίδια τα
προσωπικά δεδομένα και σε άλλες πληροφορίες όπως οι σκοποί της επεξεργασίας ή της περιόδου
διατήρησης),
c) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων
(δικαίωμα διαγραφής),
d) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
e) το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων (δηλ. το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα
σε τυποποιημένη μορφή και να τα διαβιβάζετε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων),
f) το δικαίωμα αντίρρησης κατά της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
g) το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια επιτροπή προστασίας δεδομένων - το Γραφείο του Επιτρόπου
για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - σε περίπτωση που έχετε καταγγελία ή
πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας (σε τέτοιες περιπτώσεις θα ζητούσαμε να μας
ενημερώσετε το θέμα σε πρώτο βαθμό ώστε να το συζητήσουμε μαζί σας).
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Τα αιτήματα άσκησης των δικαιωμάτων β) έως ζ) θα εξεταστούν το συντομότερο δυνατό. Λάβετε υπόψη ότι
ορισμένα από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων, η φορητότητα και η
αντίρρηση, περιορίζονται από τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και πρέπει να πληρούνται από εμάς
ενδεχομένως μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Για να διασφαλίσετε ότι τα αρχεία της Εταιρείας είναι ακριβή και ενημερωμένα, ενημερώστε την Εταιρεία το
συντομότερο δυνατό μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στα σχετικά Προσωπικά Δεδομένα.
Με ποιον να επικοινωνήσετε για τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Για να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω ή για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε
μεsecurity@phoenixintnl.com
Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Αύγουστο του 2021.

M.T Mediterranean Towers Limited –
Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House,
6ος Όροφος, Άγιοι Ομολογητές,
1082 Λευκωσία, Κύπρος

