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1. Εισαγωγή. 
 

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής  
"Πολιτική") αναφέρεται στον Επαρχιακό Σύνδεσμο Μπόουλινγκ Αμμοχώστου 
("Σύνδεσμος", “εμείς”, “εμάς”) και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και 
τηρεί για φυσικά πρόσωπα. 
 

Ο Σύνδεσμος δεσμεύεται για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας 
των Προσωπικών Δεδομένων των φυσικών προσώπων (“εσείς”, “σας”) με τα οποία 
σχετίζεται και συμμορφώνεται με τις διατάξεις του «Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της ΕΕ και τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας» 
(“Κανονισμός”, “ΓΚΠΠΔ”, “Νόμοι”). 
 

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας. 
 

Υπεύθυνος επεξεργασίας, είναι ο Επαρχιακός Σύνδεσμος Μπόουλινγκ Αμμοχώστου 
(ΕΣΜΑ), με διεύθυνση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Αρ.53, Μέσα Γειτονιά, 4003 Λεμεσός, 
τηλέφωνο +357 99687824, e-mail: info@famagustabowlingclub.com, ο οποίος διατηρεί 
και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην 
ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 
περαιτέρω προστασία τους. 
 

3. Αρχές στις οποίες βασιζόμαστε. 
 

Ο Σύνδεσμος, δεσμεύεται να τηρεί τις παρακάτω αρχές επεξεργασίας προσωπικών 
Δεδομένων, σύμφωνα και με το Άρθρο 5 του ΓΚΠΠΔ: 
 

 Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια - Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία, με διαφανή τρόπο. 

 Περιορισμός του σκοπού - Τα προσωπικά δεδομένα, συλλέγονται για 
καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω 
επεξεργασία, με τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς.  

 Ελαχιστοποίηση δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι επαρκή, 
συναφή και περιορίζονται μόνο σε ότι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς 
για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.  

 Ακρίβεια & ποιότητα δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι 
ακριβή και επικαιροποιούνται αμέσως μόλις αυτό έλθει σε γνώση του Συνδέσμου.  

 Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης - Τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται 
όχι περισσότερο από ότι είναι απαραίτητο, ή απ’ ότι επιβάλλεται από το Νόμο.  

 Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα - Ο Επαρχιακός Σύνδεσμος Μπόουλινγκ 
Αμμοχώστου, χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα στο βαθμό 
του εφικτού και εγγυάται κατά το δυνατόν την ασφάλεια των δεδομένων σας, ιδίως 
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την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, την τυχαία 
καταστροφή τους, ή τη φθορά τους.  

 Αρχή Λογοδοσίας – Με την παρούσα Πολιτική, ο Σύνδεσμος αποδεικνύει ότι τηρεί 
την αρχή της Λογοδοσίας. 

 

Κατά τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών, λαμβάνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο 
για να διατηρούμε τα δεδομένα ακριβή. Παρόλα αυτά, αν κάποιο από τα προσωπικά σας 
δεδομένα μεταβληθεί και δεν μας ενημερώσετε, δεν θα μπορούμε να εγγυηθούμε την 
ακρίβειά του. Παρακαλούμε ενημερώστε μας σε κάθε πιθανή μεταβολή προσωπικών σας 
δεδομένων ώστε άμεσα να τα επικαιροποιήσουμε.  
 

4. Συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Σκοπός και νομική 
βάση επεξεργασίας 
 

Συλλέγουμε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

 Όταν αιτηθείτε να γίνετε μέλη μας, ή μέλη ομάδας για να συμμετέχετε σε 
διοργανώσεις μας και αγώνες, 

 Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απ’ ευθείας, μέσω τηλεφώνου, του e-mail, της 
ιστοσελίδας μας ή της σελίδας μας στο Facebook, για να ζητήσετε πληροφορίες, να 
επικοινωνήσετε μαζί μας ή να κάνετε σχόλια, 

 Κατά τη συμμετοχή σας στις αγωνιστικές ή πολιτιστικές μας εκδηλώσεις και στα 
ανοικτά τουρνουά, 

 Εάν αιτηθείτε μεταγραφή σε εμάς. 
 

Τα προσωπικά σας συλλέγονται πάντα με τη συναίνεσή σας και η νόμιμη επεξεργασία τους 
γίνεται με τη συναίνεσή σας ή για την απόκριση σε υποχρεώσεις μας προς υπερκείμενους 
φορείς (πχ μητρώο μελών, φόρμα συμμετοχής σε διοργανώσεις, στοιχεία μεταγραφής), ή 
για τα νόμιμα συμφέροντά μας (στοιχεία μεταγραφών, cookies, συνημμένα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου). 
 

5. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και ποιο διάστημα τα τηρούμε 
 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα ελάχιστα δυνατά, για την επίτευξη των 
προαναφερόμενων σκοπών ανά υποκείμενο δεδομένων (φυσικό πρόσωπο). Οι ακόλουθες 
κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να συλλέγονται κατά περίπτωση και να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική: 
 

 Πληροφορίες Επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, αριθμό Τηλεφώνου, e-
mail) 

 Πληροφορίες Ταυτοποίησης εφόσον απαιτούνται (Αριθμοί Ταυτότητας και 
Αθλητικής Ταυτότητας) 

 Πληροφορίες κατάταξης σε αγώνες (ημερομηνία γέννησης, φύλο) 
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 Δεδομένα εικόνας ή βίντεο κατά τη συμμετοχή σε αγωνιστικές ή πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και δράσεις  

 Δεδομένα ιστοσελίδων/ μέσων κοινωνικής δικτύωσης (cookies) 
 

Τα δεδομένα που αφορούν αθλητική ιδιότητα όπως οι αριθμοί ταυτότητας και αθλητικής 
ταυτότητας ή κατάταξης, τηρούνται το πολύ έως το επόμενο αγωνιστικό έτος από το έτος 
δραστηριότητας. 
 

Τα στοιχεία μεταγραφών τηρούνται 2 αγωνιστικά έτη μετά το έτος μεταγραφής. 
 

Τα αρχεία καταγραφής φωτογραφιών ή βίντεο, τηρούνται το πολύ τρεις μήνες από τη 
λήψη. 
 

Τα cookies τηρούνται το πολύ 2 έτη. 
 

Οι αναρτήσεις σε διαδικτυακούς τόπους, με όσα δεδομένα περιλαμβάνουν, όπως και τα 
δεδομένα επικοινωνίας, τηρούνται μέχρι να υποβληθεί νόμιμα αίτημα διαγραφής τους. 
 

6. Κατηγορίες υποκειμένων προσωπικών δεδομένων 
 

Οι κατηγορίες των υποκειμένων (φυσικών προσώπων) περιλαμβάνουν: 
 

 Αθλητές – Μέλη μας. 

 Ενδιαφερόμενους να γίνουν Μέλη μας. 

 Αθλητές – Μέλη άλλων Συνδέσμων Μπόουλινγκ. 

 Σχετιζόμενα πρόσωπα με τα μέλη μας κατά τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές. 
εκδηλώσεις και δράσεις. 

 Διαιτητές, προπονητές. 

 Τρίτα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. 
 

7. Προσωπικά δεδομένα Ανηλίκων 
 

Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα 
προκειμένου να διακριβώσουμε ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες 
αφορούν ανηλίκους. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα λαμβάνονται με επαληθεύσιμη 
γονική συναίνεση (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού). 
 

8. Πως διασφαλίζουμε την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα 
 

Λαμβάνουμε αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα στο βαθμό του εφικτού, ώστε να 
διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και 
επεξεργαζόμαστε είναι ασφαλή. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας 
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χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά 
αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας: 
 

 Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται μόνο σε ορισμένο 
αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για τους συγκεκριμένους σκοπούς.  

 Τα έγγραφα φυλάσσονται σε ασφαλή και κλειδωμένο χώρο, στον οποίο πρόσβαση 
έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα. 

 Στα ηλεκτρονικά αρχεία που φυλάσσονται προσωπικά δεδομένα, αυτά τηρούνται 
υπό κρυπτογράφηση (encryption) και μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν 
πρόσβαση με κατάλληλους κατά περίπτωση κωδικούς. Επίσης σε τυχόν μεταφορά 
με αποθηκευτικά μέσα, εφαρμόζεται κρυπτογράφηση στα μεταφερόμενα αρχεία. 

 Λαμβάνονται μέτρα προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό στα 
ηλεκτρονικά αρχεία. 

 Γίνεται τακτική λήψη αντιγράφων ασφαλείας.  
 

Για λόγους ασφαλείας, δεν εξειδικεύονται περαιτέρω τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
που λαμβάνονται. 
 

9. Σε ποιους μπορεί να γνωστοποιηθούν τα Δεδομένα (αποδέκτες των 
δεδομένων) 
 

Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι ανάλογα με την 
περίπτωση και μόνο για τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα: 
 

 Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπόουλιγκ, για όσα δεδομένα απαιτείται στο πλαίσιο του 
ρόλου της. 

 Το σωματείο μεταγραφής, στην περίπτωση μεταγραφής αθλητή από το δυναμικό 
μας. 

 Το πρακτορείο διοργάνωσης τυχόν εκδηλώσεων για τα προσωπικά δεδομένα που 
απαιτείται.  

 

10. Που λαμβάνει χώρα η επεξεργασία / Διαβίβαση σε τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς 
 

Τα προσωπικά δεδομένα που νόμιμα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).  
 

Δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς με την 
έννοια που υπάρχει στον Κανονισμό. 
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11. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων και πως 
μπορείτε να τα ασκήσετε 
 

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας 
αφορούν, διόρθωση, διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον μπορεί να γίνει 
όπως αναφέρεται παρακάτω, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε 
στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων. 
 

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, 
μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, σύμφωνα και με τα παρακάτω. 
 

Αναλυτικότερα, έχετε το δικαίωμα: 
 

α. Πρόσβασης:  Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε για το ποια δεδομένα έχουμε για σας, 
για την επεξεργασία των δεδομένων από εμάς, όπως επίσης έχετε και δικαίωμα 
πρόσβασης στα δεδομένα αυτά που σας αφορούν. 
 

β. Διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων σας, 
αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. 
 

γ. Διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας. Αυτό το δικαίωμα 
μπορούμε να το ικανοποιήσουμε αν:  
 

 Τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους 
συλλέχθηκαν. 

 Εάν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία, πέραν της συγκατάθεσης. 

 Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (δείτε το δικαίωμα αυτό πιο κάτω). 

 Εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία αντίθετη στις ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις. 

 Εάν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση. 
 

Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης ικανοποίησης του παραπάνω δικαιώματος, εάν η 
επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής μας υποχρέωσης, 
για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών 
μας αξιώσεων (άρθρο 17 παράγραφος 3, του Κανονισμού). 
 

δ. Περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να επισημάνετε τα δεδομένα, με στόχο 
τον περιορισμό επεξεργασίας τους. Για παράδειγμα, όταν έχετε αμφισβητήσει την 
ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για την περίοδο που θα απαιτηθεί για την 
επαλήθευση. 
 

ε. Φορητότητας: Έχετε δικαίωμα, να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς 
χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, καθώς και να ζητήσετε τη 
μεταφορά τους, τόσο σε εσάς, όσο και σε άλλο πρόσωπο που θα τα επεξεργαστεί.   
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στ. Εναντίωσης:  Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία 
δεδομένων σας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, καθώς επίσης και όταν ο 
λόγος της επεξεργασίας αφορά σε απ’ ευθείας εμπορική προώθηση.  
 

Σε σχέση με την Εναντίωση, σας γνωστοποιούμε, ότι δεν προβαίνουμε σε καμιά μορφή 
κατάρτισης προφίλ, ούτε κάνουμε οποιασδήποτε μορφής εμπορική προώθηση. 
 
Ο Επαρχιακός Σύνδεσμος Μπόουλινγκ Αμμοχώστου, σε περίπτωση που υποβάλετε 
εγγράφως οποιοδήποτε σχετικό αίτημα, θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει 
εντός ενός μηνός από την παραλαβή του, είτε για την ικανοποίησή του, ή για να σας 
γνωστοποιήσει τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του,  είτε, 
λαμβανομένης υπόψη της τυχόν πολυπλοκότητας του αιτήματος σας και του αριθμού 
αιτημάτων από εσάς ή/και άλλους, να ζητήσει προθεσμία επιπλέον δύο μηνών  (Άρθρο 12 
παράγραφος 3 του Κανονισμού).  
 

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, με 
την αποστολή σχετικής αίτησης, ή επιστολής, ή email στα στοιχεία που αναφέρονται 
παρακάτω. Η καταχρηστική άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων (Άρθρο 12 §5), μπορεί 
να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους. 
 

Στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των 
δεδομένων σας από εμάς, ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω 
δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων.  
 

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, στα στοιχεία επικοινωνίας που 
αναφέρονται κατωτέρω. 
 

12. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων 
 

Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που 
βρίσκονται στη διάθεσή μας και αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο 
Επαρχιακός Σύνδεσμος Μπόουλινγκ Αμμοχώστου θα λάβει τα ακόλουθα μέτρα (Σύμφωνα 
με τα άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού): 
 

 Θα εξετάσει και αξιολογήσει τις διαδικασίες εκείνες, που απαιτούνται για τον 
περιορισμό της παραβίασης, 

 Θα αξιολογήσει τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις του, στα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, 

 Θα προσπαθήσει να μειώσει όσο το δυνατόν τη ζημιά που έχει προκληθεί, ή που 
μπορεί να προκληθεί,  

 Θα ειδοποιήσει εντός 72 ωρών από τη γνώση για την παραβίαση, την Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εάν απαιτείται, 
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 Θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην ιδιωτικότητά σας και θα λάβει τα κατάλληλα 
μέτρα για την αποφυγή επανάληψης της παραβίασης. 

 

13. Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας 
 

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και 
για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 
Επαρχιακό Σύνδεσμο Μπόουλινγκ Αμμοχώστου, τηλεφωνικά στο +357 99687824, με e-
mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@famagustabowlingclub.com ή και ταχυδρομικά 
στη διεύθυνση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Αρ.53, Μέσα Γειτονιά, 4003 Λεμεσός, Κύπρος. 
 

14. Στοιχεία Επικοινωνίας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων 
 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, Ιάσονος 1, 1082 
Λευκωσία, τηλέφωνο 22818456, e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy. 
 

15. Cookies 
 

Τα cookies είναι σημαντικά για την αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου 
μας ( https://famagustabowlingclub.com ) και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. 
Κάντε κλικ στην επιλογή "Αποδοχή cookies" για να συνεχίσετε ή επιλέξτε "Περισσότερες 
πληροφορίες" για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες και περιγραφές των cookies και 
επιλέξτε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι. 
 

16. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους 
 

Η Ιστοσελίδα μας, μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, που δεν 
λειτουργούν ούτε ελέγχονται από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο τρίτου μέρους, 
θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να ελέγξετε 
την Πολιτική απορρήτου για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε έλεγχο και δεν 
αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου, ή τις 
πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτου μέρους. 
 

17. Ενημέρωση της πολιτικής  
 

Η παρούσα πολιτική, με ημερομηνία εφαρμογής της την 25η Μαΐου 2018, αναθεωρείται 
όταν υπάρχει μια σημαντική αλλαγή. Η αναθεώρηση αυτή, θα είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα μας https://famagustabowlingclub.com 
 
 

https://famagustabowlingclub.com/
https://famagustabowlingclub.com/

