
 

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
(GDPR) στην Epiphaniou Scrap Metal Ltd, νοιαζόμαστε για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε 
ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν της δέουσας επεξεργασίας όταν αυτά βρίσκονται στην 
κατοχή μας καθώς και στην κατοχή άλλων προσώπων στα οποία δυνατόν να τα αποκαλύψουμε 
σύμφωνα με τους όρους και για τους σκοπούς που εξηγούνται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων. 

Η Πολιτική αυτή επεξηγεί πότε και γιατί συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τα άτομα 
που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας, ήτοι: http://www.epiphaniou-scrap.com/ καθώς και για 
φυσικά πρόσωπα γενικά, ήτοι εκτός διαδικτύου, τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιούμε, τους 
όρους υπό τους οποίους δυνατόν να τα αποκαλύψουμε σε τρίτους και τον τρόπο με τον οποίο τα 
διατηρούμε ασφαλή. 

Δυνατόν να αλλάξουμε την Πολιτική αυτή από καιρού εις καιρόν. Όταν πράξουμε κάτι τέτοιο, θα 
σας ειδοποιήσουμε σχετικά με την αλλαγή, για παράδειγμα, αναρτώντας σχετική ειδοποίηση στην 
αρχική μας ιστοσελίδα όσον αφορά την αλλαγή καλώντας σας να επισκεφθείτε την κεντρική μας 
ιστοσελίδα.  Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι, με το να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, 
συμφωνείτε με την Πολιτική αυτή όπως τροποποιείται από καιρού εις καιρόν, στο βαθμό που 
σχετίζεται με τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς υπό την ιδιότητά σας ως χρήστης 
της ιστοσελίδας μας. Όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς στο πλαίσιο 
της διεξαγωγής των εργασιών μας γενικά, είστε ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εταιρείας μας (δέστε αμέσως πιο κάτω), σε 
περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με οποιαδήποτε αλλαγή στην Πολιτική Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων μας. 

Σύμφωνα με τον Νόμο και συγκεκριμένα τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679 για την Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), η Εταιρεία μας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΥΠΔ). Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε 
ερωτήσεις σχετικά με αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή 
οποιαδήποτε ερώτηση ή παράπονο σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των προσωπικών σας 
δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΥΠΔ μας ως εξής: 

Όνομα: Κος Κωνσταντίνος Λοϊζου  

Email: dposcrap@epiphaniou.com 

Τηλ.: +357 22793352 

Φαξ: +357 22431534 

Διεύθυνση: Μάρκου Δράκου 21, Παλουριώτισσα, Τ.Θ. 29078, 1621 Λευκωσία, Κύπρος. 



 

 

Ποιοι είμαστε; 

EPIPHANIOU SCRAP METAL LIMITED (ΗΕ 1965) 

Φύση εργασιών: Οι δραστηριότητες της εταιρείας συνίστανται στην συλλογή, επεξεργασία και 
εξαγωγή σιδηρούχων και μη σιδηρούχων απορριμμάτων μετάλλων με ανάκτηση, ανακύκλωση 
μεταχειρισμένων και περιττών μετάλλων. 

Διεύθυνση: Μάρκου Δράκου 21, Παλλουριώτισσα,1040, Λευκωσία, Κύπρος 

Ιστοσελίδα: http://www.epiphaniou-scrap.com/  

Πρόσωπο επικοινωνίας: Κος Άντρος Επιφανίου 

Τηλέφωνο: +357 22793390, +357 22793333 

Φαξ: +357 22431534 

E-Mail: scrap@epiphaniou.com 

 

Με ποιον τρόπο συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς; 

Λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας ή όταν 
επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα προϊόντα και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες μας ανακύκλωσης μετάλλων ή για να υποβάλετε ένα παράπονο ή ερώτημα.  

Δυνατόν επίσης να καταγράψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς κατά το διάστημα που 
χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας έστω και αν δεν προβαίνετε σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω 
και απλά περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας κάνοντας κλικ στους συνδέσμους που εμφανίζονται σε 
αυτές. Αυτές οι πληροφορίες καταγράφονται αυτόματα στα αρχεία καταγραφής των διακομιστών 
(server logs) της ιστοσελίδας μας και/ή από τα cookies με τον τρόπο που επεξηγείται στην Πολιτική 
μας όσον αφορά τα Cookies.  

Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με εσάς εκτός σύνδεσης (offline) ή μέσω άλλων μέσων 
επικοινωνίας, όπως μέσω τηλεφώνου, μέσω φαξ, μέσω των εντύπων μας, συγκεκριμένα, όταν 
επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις μας ή  επικοινωνείτε μαζί μας ζητώντας πληροφορίες σχετικά με 
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, όταν ζητάτε μια γραπτή προσφορά, όταν προβαίνετε σε σύναψη 
συμβολαίου συνεργασίας μαζί μας, όταν πουλάτε ή παραδίδετε μέταλλα προς ανακύκλωση σε εμάς 
απευθείας ή μέσω προμηθευτή και/ή σας πληρώνουμε για την πώληση αυτή,  όταν παραλαμβάνετε 
τα προϊόντα (ανακυκλωμένα μέταλλα – δέματα) που αγοράσατε και/ή μας πληρώνετε για τις 
αγορές σας αυτές, όταν αναφέρετε έναν πελάτη σας σε εμάς (σε περίπτωση που είστε 
επαγγελματίας που ενεργεί στον κλάδο των κατασκευών ή μετάλλων ή είστε προμηθευτής ή 
υπεργολάβος υπηρεσιών αποστολής και μεταφοράς) ή όταν υποβάλλετε αιτήματα, ερωτήσεις ή 
παράπονα σε εμάς. 

Δυνατόν επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, όχι άμεσα από εσάς, αλλά από 
τρίτους, όπως έναν συνεργάτη ή προμηθευτή μας ή  υπεργολάβο υπηρεσιών αποστολής και 
μεταφοράς ή επαγγελματία ανάπτυξης γης ή ανάδοχο, που σας παραπέμπουν σε εμάς με τη γνώση 



 

 

σας και/ή με τη συγκατάθεση σας. 

 

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς; 

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε δυνατόν να περιλαμβάνουν το όνομα σας, τον αριθμό 
ταυτότητας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη 
διεύθυνσή IP σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα μας που έχετε επισκεφθεί 
και το πότε την έχετε επισκεφθεί. Ωστόσο, δεν έχουμε ενεργή πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες 
ούτε συμμετέχουμε σε καμία ανάλυση τους για άμεσο μάρκετινγκ ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 

Συλλέγουμε επίσης οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μας παρέχετε συμπληρώνοντας και 
υποβάλλοντας έντυπα στην ιστοσελίδα μας ή/και όταν επικοινωνείτε μαζί μας με ένα αίτημα, 
ερώτημα ή παράπονο, όπως το όνομα σας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το θέμα 
ή αντικείμενο επικοινωνίας και το περιεχόμενο του μηνύματος επικοινωνίας σας. 

Συλλέγουμε επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο των συναλλαγών 
μαζί μας για αγοραπωλησία μετάλλων και/ή παραλαβή ή παράδοση ή διακίνηση και/ή εξαγωγή 
τους. Συγκεκριμένα: 
Εάν είστε Προμηθευτής μετάλλων φυσικό πρόσωπο ή Φυσικό πρόσωπο αντιπρόσωπος νομικού 
προσώπου προμηθευτή μετάλλων, τότε συλλέγουμε τα εξής προσωπικά σας δεδομένα: 

 
- Το ονοματεπώνυμο σας,  
- Τον αριθμό τηλέφωνου σας ή/και αριθμό φαξ, 
- Την διεύθυνση σας, 
- Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, 
- Τον αριθμό εγγραφής του οχήματος σας, 
- Τον αριθμό ταυτότητας σας (προαιρετικά) 

 
Εάν είστε Ιδιοκτήτης/Κάτοχος οχήματος προς καταστροφή, τότε συλλέγουμε τα εξής 
προσωπικά σας δεδομένα: 
 

- Το ονοματεπώνυμο σας,  
- Τον αριθμό τηλέφωνου σας ή/και αριθμό φαξ, 
- Την διεύθυνση σας, 
- Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, 
- Τον αριθμό εγγραφής του οχήματος σας, 
- Τον αριθμό ταυτότητας σας (υποχρεωτικά) 
- Τον αριθμό πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος σας 

 

Εάν είστε Φυσικό πρόσωπο αγοραστής μετάλλων ή Φυσικό πρόσωπο αντιπρόσωπος νομικού 
προσώπου αγοραστή μετάλλων, τότε συλλέγουμε τα εξής προσωπικά σας δεδομένα: 

- Το ονοματεπώνυμο σας,  
- Τον αριθμό τηλέφωνου σας ή/και αριθμό φαξ, 
- Την διεύθυνση σας, 
- Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, 



 

 

- Τον αριθμό εγγραφής του οχήματος σας, 
- Τον αριθμό ταυτότητας σας (προαιρετικά) 

- Τον αριθμό φορολογικής ταυτότητας σας (όπου απαιτείται εκ του νόμου, όπως σε 
περίπτωση Φυσικού Προσώπου - αγοραστή)!

  
Περαιτέρω, συλλέγουμε  και τα στοιχεία του υλικού παραλαβής-παράδοσης σε σχέση με τις 
εργασίες μας, όπως το είδος/κατηγορία μετάλλου, ποσότητα, βάρος,  προέλευση, ημερομηνία και/ή 
τοποθεσία παραλαβής-παράδοσης για την έκδοση των σχετικών εντύπων της εταιρείας μας, όπως 
το Ζυγολόγιο, το Έντυπο/Δελτίο Παραλαβής και/ή το Δελτίο Διακίνησης. Συλλέγουμε επίσης 
δεδομένα μέσω της πληρωμής για αγορά μετάλλων από εσάς και/ή πώλησης ή παραγγελιών 
ανακυκλωμένων μετάλλων. Στην περίπτωση αυτή, συλλέγουμε επιπλέον!στοιχεία επικοινωνίας 
σας και πληροφορίες σχετικά με την τιμή, τα μέταλλα που παραδώσατε ή πουλήσατε σε εμάς καθώς 
και/ή για ανακυκλωμένα προϊόντα που παραγγείλατε και τις πληρωμές που έγιναν στο πλαίσιο των 
συναλλαγών αυτών.  
Συλλέγουμε επίσης εικόνες εισόδου ή εξόδου σας στις εγκαταστάσεις μας ή σε άλλους χώρους – 
μονάδες παραλαβής, διαλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης μας, όπου υπάρχει σχετική 
σήμανση.  
Είναι δυνατόν επίσης να συλλέγουμε οικονομικά στοιχεία σχετικά με εσάς, όπως η τράπεζά σας, ο 
αριθμός του τραπεζικού σας λογαριασμού και/ή το IBAN σας, όταν σας πληρώνουμε για την αγορά 
ή προμήθεια μετάλλων από εσάς καθώς και όταν μας πληρώνετε για τις παραγγελίες και/ή 
πωλήσεις ανακυκλωμένων μετάλλων προς εσάς.  

 

Με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σας; 

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας οι οποίες δεν αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 
σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1)(β), ήτοι, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την σύναψη και εκτέλεση 
σύμβασης μαζί σας, το Άρθρο 6 (1)(γ), ήτοι, για σκοπούς συμμόρφωσης μας με τις έννομες μας 
υποχρεώσεις (όπως φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία περί μετάλλων και/ή αποβλήτων και/ή 
οχημάτων) και το Άρθρο 6 (1)(στ), ήτοι, για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που 
επιδιώκουμε ως επιχείρηση. 

Παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες αμέσως πιο κάτω για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε 
τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε ακριβώς τις πληροφορίες σας.  

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς: 

Άρθρο 6 (1)(β) 

- για να συνάψουμε ή/και εκτελέσουμε τη σύμβαση που υπάρχει μεταξύ μας σχετικά με αγορά ή 
πώληση μετάλλων ή παραλαβή μετάλλων ή οχήματος προς καταστροφή από εσάς ή παράδοση 
μετάλλων προς εσάς και να εκδώσουμε τις σχετικές αποδείξεις πληρωμής ή είσπραξης και 
δελτία παραλαβής/παράδοσης, 

- για να σας στείλουμε προσφορές, που μας ζητήσατε 

 



 

 

Άρθρο 6 (1)(γ) 
- για να εκδώσουμε φορολογικές αποδείξεις/τιμολόγια ή/και πιστοποιητικό καταστροφής 

οχήματος,  
- για να τηρήσουμε βιβλία, μητρώα, αρχεία σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας που 

απορρέουν από τις νομοθεσίες που αφορούν την φορολογική νομοθεσία, τη νομοθεσία περί 
μετάλλων (όπως περί Εμπόρων Παλιών Μετάλλων Νόμος (ΚΕΦ.75), τη νομοθεσία περί 
αποβλήτων (περιλαμβανομένων επικίνδυνων αποβλήτων, ήτοι Περί Στερεών και Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Νόμος του 2002(215(I)/2002)), τη νομοθεσία περί μηχανοκίνητων οχημάτων, όπως 
περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του1972 (86/1972) και περί 
των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμος του 2003 (157(I)/2003), καθώς και 
σχετικούς Κανονισμούς (όπως Κ.Δ.Π. 158/2003 για Μητρώα Αποβλήτων). 
 

Άρθρο 6 (1)(στ) 
- για να προστατέψουμε νόμιμα συμφέροντα της εταιρείας μας, όπως να διασφαλιστεί η πρόληψη 

απάτης ή/και αποδοχή κλεμμένων προϊόντων και να γίνει ταυτοποίηση του προσώπου σας και 
των υλικών που παραλαμβάνουμε ή παραδίδουμε σε εσάς, για την τήρηση αρχείων 
προμηθευτών, πελατών, τη διατήρηση κεντρικής τεχνικής υποδομής, την καλύτερη οργάνωση 
και αποτελεσματική διοίκηση της επιχείρησης μας, την μείωση του πιστωτικού κινδύνου, για 
την ενημέρωση σας για τυχόν καθυστέρηση στην εξόφληση ή πληρωμή των τιμολογίων σας ή 
για τη συλλογή τυχόν οφειλόμενων ποσών, μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για 
το σκοπό αυτό και χωρίς να παρεμποδίζουμε δυσανάλογα το απόρρητο της ιδιωτικής σας ζωής, 
και αναφορικά με το οπτικό υλικό, που έχει καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα 
παρακολούθησης καμερών στις εγκαταστάσεις μας και μονάδες παραλαβής, διαλογής, 
επεξεργασίας και αποθήκευσης των εμπορευμάτων μας, για την προστασία και την ασφάλεια 
των επισκεπτών μας, των εργαζομένων μας, καθώς και των εγκαταστάσεων και της περιουσίας 
μας,  

- για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στις υπηρεσίες μας 
(όπως ώρες λειτουργίας ή όρους αποδοχής μετάλλων ή διακοπή ή προσθήκη προϊόντος) ή στην 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, αν είναι απαραίτητο, 

- για να σας εξυπηρετήσουμε αποστέλλοντας τις επικοινωνίες που έχετε ζητήσει, όπως μια 
απάντηση σε ένα ερώτημα ή αίτημα που μας γνωστοποιήσατε, 

- Στο βαθμό που ενεργείται ως εκπρόσωπος εταιρείας ή νομικού προσώπου, επεξεργαζόμαστε τα 
προσωπικά σας δεδομένα προς ικανοποίηση έννομων συμφερόντων δικών μας και της εταιρείας 
που εκπροσωπείτε, συγκεκριμένα για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης μεταξύ ημών και της 
εταιρείας ή του νομικού προσώπου που εκπροσωπείτε. 

 
Συνήθως δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για λόγους εμπορικής προώθησης μέσω ταχυδρομείου, 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος, εκτός εάν είστε ήδη συνεργάτης μας ή έχετε 
την πρόθεση να συνεργαστείτε μαζί μας ή έχετε ζητήσει προσφορά στα πλαίσια σύμβασης ή έχετε 
δώσει την προηγούμενη σας συγκατάθεση ή στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο ή αν είστε 
επαγγελματίας που εργάζεται στον κλάδο των κατασκευών ή των μετάλλων, και πιστεύουμε ότι 
έχουμε έννομο συμφέρον να έρθουμε σε επαφή με επαγγελματίες ή επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούμαστε για αμοιβαίο όφελος.  

Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε σχέση με την εμπορική προώθηση και να αποσύρετε 



 

 

τη συγκατάθεση που είχατε δώσει προηγουμένως, οποιαδήποτε στιγμή, και χωρίς οποιεσδήποτε 
συνέπειες, επικοινωνώντας με τον ΥΠΔ οι λεπτομέρειες του οποίου αναφέρονται στην αρχή αυτής 
της Πολιτικής Απορρήτου. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για σκοπούς άμεσης 
εμπορικής προώθησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το δικαίωμα αντίρρησης 
σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης 
καθώς και γενικά, δέστε πιο κάτω στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 

Πού και για πιο χρονικό διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες σας; 

Οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται σε φυσικά (έντυπα) αρχεία και μερικές πληροφορίες που δεν 
περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα, σε διακομιστές υπολογιστών που βρίσκονται στις 
εγκαταστάσεις μας στην Κύπρο. Κατ’ εξαίρεση, οι προσωπικές πληροφορίες στα εταιρικά μας 
ηλεκτρονικά μηνύματα αποθηκεύονται από τη Cyta στους δικούς της διακομιστές.  
Διατηρούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να 
εκτελέσουμε μια σύμβαση που έχετε συνάψει μαζί μας ή για να συμμορφωθούμε με τις νομικές 
μας υποχρεώσεις, όπως  την φορολογική νομοθεσία, τη νομοθεσία περί μετάλλων (όπως περί 
Εμπόρων Παλιών Μετάλλων Νόμος (ΚΕΦ.75), τη νομοθεσία περί αποβλήτων (περιλαμβανομένων 
επικίνδυνων αποβλήτων, ήτοι Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος του 
2002(215(I)/2002)), τη νομοθεσία περί μηχανοκίνητων οχημάτων, όπως περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του1972 (86/1972) και περί των Οχημάτων στο Τέλος 
του Κύκλου Ζωής τους Νόμος του 2003 (157(I)/2003), καθώς και σχετικούς Κανονισμούς (όπως 
668/2004, 158/2003, 157/2003). Εκτός από αυτό, τηρούμε τις μέγιστες περιόδους διατήρησης που 
καθορίζει η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν υπάρχουν. 
Ειδικότερα, διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για λογιστικούς/φορολογικούς σκοπούς 
για έξι χρόνια μετά το τέλος του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 
30 στο Νόμο περί Bεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων τoυ 1978 (Ν. 4/1978), εκτός εάν οι 
φορολογικές αρχές μας καθοδηγήσουν να τις διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
σύμφωνα με την ίδια διάταξη.  
Διατηρούμε, επίσης, το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό εγγραφής του οχήματος σας, και/ή τυχόν 
άλλο στοιχείο επικοινωνίας όπως διεύθυνση για τουλάχιστον 5 έτη και έως ότου είναι απαραίτητο 
(καθ’ όλη διάρκεια ζωής της επιχείρησης μας) για σκοπούς ελέγχου και συμμόρφωσης σύμφωνα 
με άρθρο 14 και 23 του Νόμου Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του 2002 (215(I)/2002) 
και σχετικούς Κανονισμούς (όπως Κ.Δ.Π.157(I)/2003 για Μητρώα Αποβλήτων), άρθρο 6 του 
Νόμου περί Εμπόρων Παλιών Μετάλλων (ΚΕΦ.75), και επιπλέον τον αριθμό ταυτότητας σας σε 
περίπτωση που είστε κάτοχος/ιδιοκτήτης οχήματος προς καταστροφή  για όσο είναι απαραίτητο 
για συμμόρφωση με νόμο και/ή αποστολή πιστοποιητικού καταστροφής σε αρμόδια αρχή και 
τελευταίο κάτοχο/ιδιοκτήτη οχήματος, σύμφωνα με άρθρο 23 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου του 1972 (86/1972) και άρθρο 9 του περί των Οχημάτων στο Τέλος 
του Κύκλου Ζωής τους Νόμου του 2003 (157(I)/2003). 
Όταν δεν υπάρχουν καθορισμένες μέγιστες περίοδοι διατήρησης, διατηρούμε τα δεδομένα σας για 
7 έτη, από την ημερομηνία τερματισμού ή ολοκλήρωσης της συμβατικής μας σχέσης μαζί σας ή 
από τη λήξη ή από τη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς ή απαίτησης που έχει προκύψει μεταξύ 
μας. Η εν λόγω περίοδος καλύπτει την περίοδο που καθορίζεται από την νομοθεσία περί 
παραγραφής μετά από την πάροδο της οποίας δεν μπορούν να υποβληθούν με επιτυχία αξιώσεις 



 

 

εναντίον μας και τη περίοδο που καθορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία και/ή από τις 
συμβουλές των λογιστών και των ελεγκτών μας. 
Διατηρούμε ακόμη τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς με την ιδιότητα σας ως απλός 
επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας για ένα έτος. 
 Έξι μήνες είναι η περίοδος διατήρησης που ισχύει για τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει ως 
αποτέλεσμα της αποστολής από εσάς ενός ερωτήματος ή ενός σχολίου προς εμάς μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαφορετικά, με οποιονδήποτε από τους τρόπους που περιγράφονται 
προηγουμένως στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όταν ουδέποτε 
είχαμε συνάψει κάποια σύμβαση μαζί σας. Αυτό θα μας επιτρέψει να επικοινωνήσουμε μαζί σας 
σε περίπτωση που πιστεύουμε ότι μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Αυτό αποτελεί ένα 
νόμιμο συμφέρον της εταιρείας μας, το οποίο θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα παραβιάσει 
δυσανάλογα το απόρρητο της ιδιωτικής σας ζωής.  
 
Οι εικόνες του συστήματος βιντεοσκόπησης διατηρούνται για περίοδο δύο εβδομάδων έως 4 
εβδομάδες. 
 
Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων ή σχετικού ισχυρισμού, τα προσωπικά 
δεδομένα που σχετίζονται με τον χειρισμό της θα διατηρηθούν έως και δώδεκα (12) μήνες μετά 
την ολοκλήρωση οποιασδήποτε διαδικασίας σχετικά με την παραβίαση. 
 
Μετά από την παρέλευση των προαναφερόμενων περιόδων διατήρησης, θα αποσύρουμε τις ως 
άνω πληροφορίες από τα συστήματα μας διαγράφοντάς τες ή μετατρέποντας τις πλήρως σε 
ανώνυμες, ούτως ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η αναγνώριση τους. Στην περίπτωση αυτή, δεν 
θα διαγράψουμε όλες τις πληροφορίες αλλά μόνο εκείνες τις πληροφορίες όπως το όνομα, τη 
διεύθυνση, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
που αποκαλύπτει ότι οι πληροφορίες αυτές ανήκουν σε εσάς. 
Σε περίπτωση που η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου 
καθορίσει οποιεσδήποτε μέγιστες περιόδους διατήρησης, είτε μικρότερες είτε μεγαλύτερες από τις 
πιο πάνω, θα προσαρμόσουμε αμέσως την πολιτική μας διατήρησης αναλόγως. 

 

Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας; 

Ποτέ δεν θα πουλήσουμε ή μεταβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους και δεν θα τις 
κοινοποιήσουμε σε τρίτους για σκοπούς εμπορικής προώθησης. 

Δυνατόν να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών και σε 
υπεργολάβους παροχής υπηρεσιών αποστολής και μεταφοράς (εξωτερικούς συνεργάτες) με τους 
οποίους συνεργαζόμαστε για σκοπούς εκπλήρωσης καθηκόντων και/ή παροχής υπηρεσιών σε εσάς 
για λογαριασμό σας (για παράδειγμα, για να βοηθήσουν στη διεξαγωγή της πώλησης ή/και 
παράδοσης του φορτίου πώλησης σε εσάς). Αυτοί οι τρίτοι δυνατόν να είναι αγγελιοφόροι ή/και 
πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών οι οποίοι μας παρέχουν τα συστήματα λογισμικού (ή τη συντήρηση 
τους) ή υποστηρικτικές υπηρεσίες και συστήματα τα οποία είναι απαραίτητα για να εκπληρώσουμε 
τα διοικητικά καθήκοντα που είναι εγγενή στην παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς ή τη 
διεξαγωγή των εργασιών μας ή  στο πλαίσιο της κεντρικής μας τεχνικής λογιστικής υποδομής και 



 

 

διαχείρισης πελατών (όπως η συνδεδεμένη εταιρεία Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. ΛΤΔ) . Θα 
αποκαλύψουμε στα πρόσωπα αυτά μόνο τα προσωπικά στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα 
για την παροχή της υπηρεσίας ή για την εκτέλεση της εν λόγω αποστολής και όταν απαιτείται από 
τον νόμο έχουμε μια σύμβαση η οποία απαιτεί από αυτούς να διατηρούν τις πληροφορίες σας 
ασφαλείς και σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων και να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για δικούς τους σκοπούς άμεσης 
εμπορικής προώθησης ή για άλλους σκοπούς εκτός από την παροχή της υπηρεσίας ή την 
ολοκλήρωση της εργασίας ή διαχείρισης, όπως επεξηγείται πιο πάνω.  

Περαιτέρω, θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν που μπορεί να περιλαμβάνονται 
στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας μας στην Cyta, που μας παρέχει  
σχετική τεχνική υπηρεσία επεξεργασίας δεδομένων για τον εν λόγω σκοπό. Οι υπηρεσίες του εν 
λόγω παρόχου διέπονται από τους όρους χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων του, που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του.  

Είναι δυνατόν επίσης να μεταβιβάσουμε τις πληροφορίες σας στους δικηγόρους και τους λογιστές 
/ ελεγκτές μας στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούμε ή να προβούμε σε νομικές 
αξιώσεις και να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις όσον αφορά οικονομικούς 
λογαριασμούς και φορολογικούς λόγους αντίστοιχα. 

Δυνατόν επίσης να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις τράπεζες μας στην Κύπρο, 
όπως στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Eurobank Cyprus, CDB Bank, Hellenic Bank, 
και συγκεκριμένα όταν σας πληρώνουμε ή μας πληρώνετε μέσω επιταγής ή μεταφοράς πίστωσης 
ή χρημάτων σε Τραπεζικό λογαριασμό. Οι ίδιες οι τράπεζες αποτελούν υπεύθυνους επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων και δεσμεύονται από όλες τις υποχρεώσεις του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε να δείτε τις δικές τους πολιτικές απορρήτου στις 
ιστοσελίδες τους. 

Δυνατόν να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ως μέρος μιας πώλησης μέρους 
ή του συνόλου των δραστηριοτήτων και των περιουσιακών μας στοιχείων σε οποιονδήποτε τρίτο 
ή ως μέρος οποιασδήποτε αναδιάρθρωσης ή αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων μας. Στην 
περίπτωση αυτή, θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι αρχές και συναφή 
δικαιώματα σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως προκύπτουν από 
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τηρούνται πλήρως, πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά από τη σχετική μεταβίβαση. 

Τέλος, δυνατόν να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε δημόσιες και/ή ρυθμιστικές αρχές όπως 
το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Υπουργό Συγκοινωνιών και 
Έργων, Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων, Επιθεωρητές, Αστυνομία, εάν η αποκάλυψη αυτή 
απαιτείται από το νόμο ή ένα διάταγμα που εκδίδεται από ένα δικαστήριο ή για να συμμορφωθούμε 
με τους όρους αδειοδότησης και λειτουργίας μας από το προαναφερθέν Υπουργείο και με σχετική 
νομοθεσία περί μετάλλων και/ή αποβλήτων και/ή οχημάτων ως ανωτέρω. 

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας; 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας στείλετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω αιτήματα και θα 
συμμορφωθούμε με αυτά το συντομότερο και εν πάση περιπτώσει μέσα σε ένα μήνα από την 
ημερομηνία λήψης του αιτήματος σας και θα σας ενημερώσουμε για τη δράση που έχουμε λάβει. 



 

 

Αν το αίτημά σας είναι περίπλοκο, θα σας ζητήσουμε σχετική παράταση πριν λήξει η 
προαναφερθείσα περίοδος ενός μηνός.  

Εάν έχουμε βάσιμους λόγους για να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, θα σας 
ενημερώσουμε αναλόγως και σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε σχετικό 
παράπονο στην Κυπριακή αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι, στην 
Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, http://www.dataprotection.gov.cy/  
εάν πιστεύετε ότι η απόφασή μας είναι αδικαιολόγητη. 

Τα πιο κάτω είναι τα αιτήματα που έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε: 

Αίτημα για να διαγράψουμε μόνιμα όλα ή ορισμένα από τα δεδομένα σας από τα αρχεία μας 
(δικαίωμα στη λήθη ή δικαίωμα διαγραφής), για παράδειγμα, όταν δεν έχουμε πλέον λόγους 
για να τα διατηρήσουμε. 

Αίτημα για να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούμε στα αρχεία μας (δικαίωμα 
πρόσβασης). 

Αίτημα για να σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που υπάρχουν στα αρχεία μας, σε 
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Εάν χρειάζεστε περισσότερα από ένα αντίγραφα, δυνατόν να σας 
χρεώσουμε το ανώτατο ποσό των 10,00 ευρώ ως διοικητικές δαπάνες. (δικαίωμα για λήψη 
αντιγράφου). 

Αίτημα για να ενημερώνουμε ή να διορθώσουμε τις πληροφορίες που διατηρούμε στα αρχεία μας 
(δικαίωμα διόρθωσης), για παράδειγμα, σε περίπτωση που δεν είναι επικαιροποιημένες ή 
περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες. Σε περίπτωση που προσωπικά σας δεδομένα έχουν αλλάξει ή 
διαφοροποιηθεί, παρακαλούμε όπως ασκήσετε το σχετικό δικαίωμα ώστε να μας επιτρέψετε να 
διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που κατέχουμε για εσάς είναι ακριβή και επικαιροποιημένα.  

Αίτημα για να σας παρέχουμε πληροφορίες που σας αφορούν τις οποίες διατηρούμε στα αρχεία 
μας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να τις 
διαβιβάσουμε με τέτοιο τρόπο σε άλλον πάροχο της επιλογής σας, εάν αυτή η διαβίβαση ή η 
μεταβίβαση είναι τεχνικά δυνατή (δικαίωμα φορητότητας). Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό το 
δικαίωμα εφαρμόζεται μόνο σε σχέση με τα δεδομένα που μας δώσατε εσείς οι ίδιοι και τα οποία 
τυγχάνουν επεξεργασίας με ηλεκτρονικά μέσα. 

Αίτημα να παύσουμε να κάνουμε οτιδήποτε με τις πληροφορίες σας χωρίς ωστόσο να τις 
διαγράψουμε από τα αρχεία μας (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας). 

Αίτημα να σταματήσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας για σκοπούς άμεσης 
εμπορικής προώθησης ή βάσει νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από την εταιρεία 
μας ή για λόγους δημόσιου συμφέροντος (δικαίωμα εναντίωσης). Σε περίπτωση άμεσης 
εμπορικής προώθησης, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας ως 
αποτέλεσμα ενός τέτοιου αιτήματος σας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, θα πράξουμε το ίδιο, 
εκτός αν έχουμε επιτακτικούς λόγους για να αρνηθούμε κάτι τέτοιο, οπότε θα σας 
ενημερώσουμε αναλόγως. !

 



 

 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα πιο πάνω δικαιώματα, μπορείτε να το πράξετε 
επικοινωνώντας με τον ΥΠΔ σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται πιο 
πάνω στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, καθορίζοντας τον τύπο του δικαιώματος που επιθυμείτε να ασκήσετε. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι προτού να λάβουμε οποιαδήποτε δράση σύμφωνα με οποιαδήποτε 
από τα πιο πάνω αιτήματα σας, δυνατόν να σας ζητήσουμε να αποδείξετε την ταυτότητα σας εάν 
αμφιβάλλουμε για την αληθινή ή σωστή ταυτότητα σας. Αν δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε, 
ήτοι διότι δεν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα που ανήκουν στο άτομο που λέτε ότι είστε, θα σας 
ενημερώσουμε αναλόγως και δεν θα ενεργήσουμε σε σχέση με το αίτημα σας. 

Τα δεδομένα που αφορούν στον χειρισμό των άνω αιτημάτων διατηρούνται για περίοδο εννέα (9) 
μηνών από την γνωστοποίηση του αποτελέσματος ή την οριστική λήξη κάθε διαδικασίας που 
σχετίζεται με το αίτημα εάν μια τέτοια διαδικασία υπάρξει. 

 

Ποια μέτρα ασφαλείας εφαρμόζουμε για την προστασία των πληροφοριών σας; 

Όταν μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, λαμβάνουμε οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να 
διασφαλίσουμε ότι θα διατηρούνται ασφαλείς και προστατευμένες από μη εξουσιοδοτημένη 
αποκάλυψη, τροποποίηση, τυχαία απώλεια ή άλλη παραβίαση ή παράνομη επεξεργασία. Τα εν 
λόγω μέτρα αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στον περιορισμό της πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, 
στη διασφάλιση της ασφαλούς αποθήκευσης, στον περιορισμό του κινδύνου εμφάνισης ιών και 
άλλων επιβλαβών περιστατικών, στη διατήρηση ασφαλών αντιγράφων ασφαλείας και στην 
αποτελεσματική καταστροφή περιττών ή μη ενημερωμένων δεδομένων. 

 

 

Διαβίβαση των πληροφοριών σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Δεν διαβιβάζουμε τις πληροφορίες σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εάν χρειαστεί ποτέ να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια χώρα που δεν είναι 
Κράτος Μέλος της ΕΕ, θα διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα έχουν ανάλογο και/ή 
κατάλληλο σεβασμό και προστασία, συγκεκριμένα υπογράφοντας με συμβαλλόμενα μέρη εκτός 
της ΕΕ, συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων ή συμφωνίες «από υπεύθυνο επεξεργασίας προς 
εκτελούντα την επεξεργασία», χρησιμοποιώντας τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Κανονισμού, εάν η χώρα 
είναι μία χώρα για την οποία δεν υπάρχει Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ σχετικά με την Επάρκεια, 
σύμφωνα με το Άρθρο 45 του Κανονισμού. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε λεπτομέρειες για 
αυτές τις συμφωνίες, οπότε σε περίπτωση που το ζητήσετε και τα δεδομένα σας πράγματι 
μεταφερθούν, θα σας παράσχουμε τις σχετικές λεπτομέρειες. 

 

 


