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Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων 
 

Η ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όπως φαίνεται στην 

παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

• ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ 

• e-mail:  lespafipa@cytanet.com.cy 

 

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε: 

Η ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή επιθυμείτε να λαμβάνετε τις  υπηρεσίες 

της ή/και επειδή της παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα αυτοβούλως. Ακολουθεί μια επισκόπηση των 

προσωπικών δεδομένων και  ο τρόπος που τα επεξεργαζόμαστε: 

• Όνομα και επώνυμο 

• Στοιχεία διεύθυνσης 

• Τηλέφωνο επικοινωνίας  

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Για την απόκτηση κάρτας ταυτότητας FIVA, αποθηκεύονται πρόσθετα τεχνικά δεδομένα που αφορούν το 

όχημα  για το οποίoν υποβάλατε την αίτηση. Αυτά τα δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο από περιορισμένο 

αριθμό ατόμων, και αφορούν πληροφόρηση για το όχημα σας,  με σκοπό την έκδοση κάρτας ταυτότητας 

FIVA στο όχημά σας. Τα δεδομένα που αφορούν το όχημα και τον ιδιοκτήτη αποθηκεύονται σε ξεχωριστές 

βάσεις δεδομένων, για πρόσθετη ασφάλεια. 

 

Ειδικά  ή/και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε: 

Η ιστοσελίδα ή/και η υπηρεσία μας δεν θα συλλέξει δεδομένα σχετικά με επισκέπτες της ιστοσελίδας που 

είναι κάτω των 16 ετών, εκτός εάν έχουν την άδεια από γονείς ή κηδεμόνες τους. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό 

να ελέγξουμε αν ο επισκέπτης είναι μεγαλύτερος από 16 ετών. Ενθαρρύνουμε λοιπόν τους γονείς να 

συμμετέχουν στις ηλεκτρονικές δραστηριότητες των παιδιών τους, προκειμένου να αποφεύγεται η συλλογή 

δεδομένων που αφορούν παιδιά, χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους. Εάν, παρόλα αυτά, γνωρίζετε ότι 

συλλέξαμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με έναν ανήλικο, χωρίς την απαραίτητη συγκατάθεση, 

επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση lespafipa@cytanet.com.cy και θα διαγράψουμε αυτές τις 

πληροφορίες. 

 

Για ποιο σκοπό και σε ποια βάση επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα: 

Η ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: 

• Αποστολή των ανακοινώσεων μας ή/και ενημερωτικού υλικού σχετικά με τις εκδηλώσεις μας, δια μέσου 

ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και μηνυμάτων (SMS)  

• Μπορείτε να καλέσετε ή να στείλετε e-mail εάν είναι απαραίτητο για να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις μας 

ή/και να ζητήσετε τις υπηρεσίες μας 

 

Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα: 

Η ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ δεν αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα περισσότερο από ό, τι είναι απολύτως 

απαραίτητο για να πραγματοποιήσει τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα δεδομένα σας. Θα 
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διαγράψουμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από το σύστημά μας, από την στιγμή που θα διακόψετε την 

συνδρομή σας σαν μέλος της ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ. 

 

Προβολή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων: 

Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, όποτε το 

επιθυμείτε. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων 

ή να αρνηθείτε  την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ. Μπορείτε να 

στείλετε αίτημα διόρθωσης, διαγραφής, των προσωπικών σας δεδομένων ή αίτηση ακύρωσης της 

συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στη διεύθυνση 

lespafipa@cytanet.com.cy 

 

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα: 

Η ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων σας και λαμβάνει τα κατάλληλα 

μέτρα για να αποτρέψει την κακή χρήση, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ανεπιθύμητη αποκάλυψη 

και μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση τους. Εάν έχετε την εντύπωση ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ορθά 

εξασφαλισμένα ή εάν υπάρχουν ενδείξεις για κακή χρήση τους, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

lespafipa@cytanet.com.cy 
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