
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Η/Ο υπογεγραμμένη/ος δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί δεόντως και έχω διαβάσει την Ειδοποίηση Επεξεργασίας Προσωπικών 

Δεδομένων («Ειδοποίηση») η οποία στοχεύει να εξηγήσει πως τα προσωπικά μου δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία 

από την Ellinas Finance Public Company Ltd (στο εξής «ELF») τα οποία παρέχω ανά πάσα στιγμή στην ELF, για τους 

σκοπούς που αναφέρονται στο έντυπο αυτό και σύμφωνα με το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 

Επιπρόσθετα, ενημερώνομαι με το παρόν ότι η ELF ζητά την εξουσιοδότησή μου, μέσω του πιο κάτω εντύπου 

συγκατάθεσης, για να κοινοποιήσει ή να αποκαλύψει προσωπικά μου δεδομένα σε εταιρείες/οργανισμούς που παρέχουν 

υπηρεσίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή/και  συγκεντρώνουν και μεταδίδουν πληροφορίες που σχετίζονται με 

την οικονομική συμπεριφορά προσώπων, φυσικών ή νομικών, με σκοπό την προστασία της εμπορικής πίστης και την 

εξυγίανση των εμπορικών συναλλαγών (credit reference agencies). Νοείται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η ELF θα 

εξασφαλίζει γραπτή δέσμευσή τους ότι θα διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια οποιωνδήποτε 

δεδομένων τυχόν παραλάβουν από την ELF. 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

 

Ημερομηνία: 

 

Εγώ o/η  ………………….δίδω ελεύθερα τη συγκατάθεσή μου στην ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY 

LIMITED (ELF) όπως συλλέξει και διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή το όνομά μου, τον Αρ. 

Δελτίου Ταυτότητας μου ή Αρ. Διαβατηρίου ή Αρ. Αλλοδαπού και την διεύθυνση μου στην Infocredit Group Ltd (ICG)¹  

και στην First Cyprus Credit Bureau Ltd (FCCB) για τον πιο κάτω σκοπό: 

Να γίνει συνδυασμένη χρήση των δεδομένων μου ώστε να γίνει αναζήτηση στο Αρχείο Πτωχευσάντων στο Αρχείο 

Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και στο Αρχείο συνδεδεμένων προσώπων της ICG, ώστε η ELF να αξιολογήσει την 

συναλλακτική μου συμπεριφορά. 

Επιπρόσθετα συμφωνώ ότι καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας μου με την ELF, η ELF θα μπορεί ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα να κάνει χρήση των δεδομένων μου για επανεξέταση της συναλλακτικής μου συμπεριφοράς στα πιο πάνω 

Αρχεία. 

Δηλώνω ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 («ΓΚΠΔ», 

«GDPR» ) για την προστασία των φυσικών προσώπων, έχω πληροφορηθεί μέσω της Ειδοποίησης της ELF για τα 

δικαιώματά μου βάσει του ΓΚΠΔ πρόσβασης και διόρθωσης στις λεπτομέρειες των δεδομένων μου που είναι 

καταχωρημένα στην ICG. Έχω ενημερωθεί επίσης για το δικαίωμά μου να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα 

στιγμή ώστε να τερματιστεί οποιαδήποτε διάδοση ή και χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από την ELF ή και την 

ICG, τηρουμένων των προνοιών του ΓΚΠΔ. 

Έχω διαβάσει και έχω ενημερωθεί για το περιεχόμενο του παρόντος και ελευθέρα και με πλήρη επίγνωση 

αποδέχομαι και δίδω τη ρητή συγκατάθεση μου για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που με αφορούν για τους σκοπούς που περιγράφονται πιο πάνω. 

 

Συγκατατίθεμαι  

Δεν Συγκατατίθεμαι 

 

Ονοματεπώνυμο:                                         Ταυτότητα:  

Υπογραφή: 

 



¹ Infocredit Group Ltd, ΗΕ 4404, με έδρα την Φίλιππου  Χατζηγεωργίου 5, Τ.Κ. 2006, Λευκωσία, αρ. επικοινωνίας 22398000 και email: 
dpo@infocreditgroup.com 
4 First Cyprus Credit Bureau Ltd FCCB, ΗΕ 236857, www.fccb.com.cy aρ. τηλ.22023597, αρ. φαξ. 22458937, e-mail: info@fccb.com.cy   

 

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για έλεγχο στο ΚΑΠ 

Να αναζητήσει στα ηλεκτρονικά αρχεία της FCCB για τυχόν καταχώρησή μου στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών 

(ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών  της Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤ). 

Καταχωρημένα πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να αποταθούν στη Διαχειριστική Επιτροπή για διόρθωση ή διαγραφή της 

καταχώρισής τους με βάση την οδηγία 15 της ΚΤΚ και θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο, στην ιστοσελίδα 

της Kεντρικής Τράπεζας, https://www.centralbank.cy/el/payment-systems-services/instruments-and-payment-services/cir 

και να το υποβάλουν στη Διαχειριστική Επιτροπή με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται ή να επικοινωνήσουν 

με την ΚΤΚ στο τηλ. 22714100 

Δηλώνω ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 («ΓΚΠΔ», «GDPR»), έχω ενημερωθεί για τα δικαιώματά 

μου βάσει του ΓΚΠΔ μέσω της Ειδοποίησης της ELF. Έχω επίσης ενημερωθεί για το δικαίωμά μου να ανακαλέσω αυτήν 

τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή για να τερματίσω οποιαδήποτε διανομή ή χρήση των προσωπικών μου δεδομένων για 

τον πιο πάνω σκοπό τηρουμένων των προνοιών του ΓΚΠΔ. 

Επιπρόσθετα συμφωνώ ότι καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας μου με την ELF, η ELF θα μπορεί ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα να κάνει χρήση των δεδομένων μου για έλεγχο τυχών καταχώρησης μου στο πιο πάνω Αρχείο. 

 

Έχω διαβάσει και έχω ενημερωθεί για το περιεχόμενο του παρόντος και ελευθέρα και με πλήρη επίγνωση 

αποδέχομαι και δίδω τη ρητή συγκατάθεση μου για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που με αφορούν για τον σκοπό που περιγράφεται πιο πάνω. 

 

Συγκατατίθεμαι  

Δεν Συγκατατίθεμαι 

 

Ονοματεπώνυμο:                                          Ταυτότητα:  

Υπογραφή:  
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