
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας 

 

Αίτηση για επίσκεψη στον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων 

Όνομα σχολειού / οργανισμού __________________________________________________ 

Αριθμός καθηγητών κατά την επίσκεψη___________________________________________ 

Αριθμός μαθητών κατά την επίσκεψη_____________ Ηλικία μαθητών________________ 

Ημερομηνία επίσκεψης _____________________ Ώρα επίσκεψης_________________ 

 

Όνομα _____________________________________ ______Τηλ.______________________ 

 Στοιχειά υπεύθυνου καθηγητή  

 

 

Η πιο πάνω αίτηση να σταλεί με φαξ  (24653924) στο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων η 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση  charoulla.stavrou@lsdb.org.cy. 



ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΕ) 679/2016 
 
Σας πληροφορούμε ότι η συλλογή των πιο πάνω δεδομένων γίνεται  μόνο για σκοπούς εξέτασης 
της αίτησης σας και τα εν λόγω δεδομένα θα φυλάσσονται μόνο για το χρονικό διάστημα που 
απαιτείται. Σας βεβαιώνουμε επίσης ότι η επεξεργασία και διαχείριση των Προσωπικών σας 
Δεδομένων γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του νέου 
Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΕΕ) 679/2016.  Περαιτέρω πληροφορείστε ότι 
σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν έχετε τα πιο κάτω δικαιώματα: 
 
Δικαίωμα ενημέρωσης 
Όταν κάποιο πρόσωπο συλλέγει πληροφορίες που σε αφορούν, θα πρέπει να σε ενημερώνει για 
την ταυτότητά του και τους λόγους για τους οποίους τις χρειάζεται.  Θα πρέπει να σε ενημερώνει 
σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία θα δοθούν οι πληροφορίες αυτές και να φέρει σε γνώση σου 
ότι έχεις τη δυνατότητα να λαμβάνεις αντίγραφα οποιωνδήποτε πληροφοριών που τυχόν διατηρεί 
και που σε αφορούν. 
 
Ακρίβεια δεδομένων 
Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ανά πάσα 
στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας.  Συμπεριλάβετε το όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας, καθώς αυτό μας βοηθά να 
διασφαλίσουμε ότι δεχόμαστε τροποποιήσεις μόνο από το σωστό άτομο.  Σας ενθαρρύνουμε να 
μας ενημερώνετε άμεσα σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών σας στοιχείων. 
 
Δικαίωμα πρόσβασης 
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας πληροφοριών που 
διατηρούμε στα αρχεία μας.  Αυτό το δικαίωμα μπορεί να είναι περιορισμένο εάν και εφόσον η 
εκπλήρωση του αιτήματός σας συνεπάγεται αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με άλλο 
άτομο. 
 
Δικαίωμα για Περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων 
Μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας 
Δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις (ιδίως όταν δεν χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα 
για συμβατική ή άλλη νομική απαίτηση ή όπου χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για άμεσο 
μάρκετινγκ).  Σημειώστε ότι θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. 
 
Δικαίωμα για διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων 
Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για διαγραφή των δεδομένων σας από τα 
αρχεία μας όταν ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων 
και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.  Δεν μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα όταν 
η η διατήρηση των στοιχείων είναι απαραίτητη για σκοπούς νομοθεσίας ή η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη, μεταξύ άλλων, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς 
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς. 
 
Δικαίωμα για διαβίβαση (φορητότητα) των Προσωπικών σας Δεδομένων 
Έχετε τη δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας τα οποία είναι σε 
ηλεκτρονική μορφή από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον «χωρίς αντίρρηση» δεδομένου ότι 
η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
τρίτων.  Το δικαίωμα αυτό διευκολύνει την ικανότητά σας να διακινείτε, να αντιγράφετε ή να 
μεταφέρετε εύκολα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ένα περιβάλλον πληροφορικής σε 
άλλο. 
 
Άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων 
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dpo@lsdb.org.cy (Υπεύθυνος Προστασίας 
Δεδομένων) ή στη διεύθυνση του Συμβουλίου, Γωνία Ήρας & Φ. Κόντογλου, 6057, Λάρνακα.  
Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων στη 
διεύθυνση, οδός Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία, τηλ 22818456 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση  commissioner@ dataprotection.gov.cy. 


