ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Με την είσοδο στην ιστοσελίδα του PAFOS APHRODITE FESTIVAL CYPRUS τα
προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις GDPR.
Οποιαδήποτε διαδικασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στο C.I.A.
(εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα). Οποιαδήποτε επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων είναι σύμφωνη με τους νόμιμους κανονισμούς
προστασίας δεδομένων καθώς και με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Δεδομένων.
Η πολιτική αυτή αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η PAFOS APHRODITE
FESTIVAL CYPRUS χειρίζεται προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο, πληροφορίες
σχετικά με τους χρήστες που καταγράφονται και πώς χρησιμοποιούνται, μοιράζονται
ή με άλλο τρόπο επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες. Περιγράφεται περαιτέρω
πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν cookies και άλλες τεχνολογίες στις εφαρμογές
μας.
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή
και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων με τον τρόπο που περιγράφεται στην
παρούσα Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων. Αυτή είναι η αναγνώριση ότι PAFOS
APHRODITE FESTIVAL CYPRUS μπορεί να αλλάζει και να ενημερώνει τακτικά
αυτήν την Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων κατά διακριτική ευχέρεια. Σε τέτοια
περίπτωση, θα δημοσιεύσουμε ενημερωμένες εκδόσεις αυτής της Πολιτικής
Απορρήτου Δεδομένων σε αυτή την ιστοσελίδα.
Συνιστάται να ελέγχετε προσεκτικά και τακτικά αυτή τη σελίδα για ενημερωμένες
πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου των δεδομένων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ.Π.Χ.
Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της η PAFOS APHRODITE FESTIVAL CYPRUS
διαβεβαιώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδίως του πελάτες της ότι έχει εφαρμόσει πλήρως τον
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679.
Κάθε προσωπικό δεδομένο που συλλέγουμε από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επεξεργάζεται
σύμφωνα με τον κανονισμό αλλά και με πλήρη σεβασμό έναντι των δικαιωμάτων των φυσικών
προσώπων. Πάντα συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία είναι απολύτως
απαραίτητα και σύμφωνα ως προς την νομική βάσης για την οποία τα Δεδομένα αυτά έχουν
συλλεχθεί. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι:
 Σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο έχουν αρχικά συλλεχθεί
 Μόνο τα απαραίτητα
 Ορθά και ενημερωμένα
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι μέσα στις βασικές μας προτεραιότητες και
γι’αυτό πάντα επιδιώκουμε να:
 Διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητα
 Προστατεύονται μέσω τις λήψης κατάλληλων και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας
 Αναθεωρούνται τακτικά για να λαμβάνουν υπόψη τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις
 Όπου είναι δυνατόν κατά την επεξεργασία, αντί να χρησιμοποιηθούν πραγματικά δεδομένα,
να χρησιμοποιηθεί κρυπτογράφηση ή ψευδωνυμοποίηση;
Τα πιο πάνω εφαρμόζονται μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα Σχεδιασμένο έτσι ώστε να
καταγράφει, και να παρακολουθεί τα ΔΠΧ από την αρχή της συλλογής τους μέχρι και τον τελικό
αποδέκτη. Το σύστημα ελέγχεται συχνά μέσα από τεκμηριωμένους εσωτερικούς ελέγχους,
παρέχοντας ανάδραση στην διοίκηση της PAFOS APHRODITE FESTIVAL CYPRUS και χώρο για
βελτίωση.
Παράλληλα μέσα στην πολιτική Προστασίας Επεξεργασίας προσωπικών Δεδομένων η PAFOS
APHRODITE FESTIVAL CYPRUS λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων των
οποίων έχει λάβει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα έτσι ώστε να συνεισφέρει στην
ενδυνάμωση των δικαιωμάτων τους, όπως πιο κάτω:
Το Δικαίωμα ενημέρωσης, το Δικαίωμα πρόσβασης, το Δικαίωμα διόρθωσης, το Δικαίωμα
διαγραφής «Δικαίωμα στη λήθη», το Δικαίωμα περιορισμού, το Δικαίωμα στη φορητότητα των
δεδομένων, το Δικαίωμα εναντίωσης και το Δικαίωμα αντίρρησης σε αυτοματοποιημένη απόφαση
περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
Δεσμευόμαστε στην πρόληψη και στην αποτροπή της κάθε πιθανής παραβίασης των δικαιωμάτων
των φυσικών προσώπων αλλά και στην προστασία τους με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τα φυσικά
πρόσωπα να μας εμπιστεύονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τους. Οι βασικές αρχές
που διέπουν την πολιτική της PAFOS APHRODITE FESTIVAL CYPRUS χαρακτηρίζονται μέσα
από την Εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια που μας διακατέχει, την διατήρηση τις ακεραιότητας των
Δεδομένων που λαμβάνουμε, αλλά και την έγκαιρη και εύκολη διαθεσιμότητα τους στα φυσικά
πρόσωπα που τους αφορούν.

PAFOS APHRODITE FESTIVAL CYPRUS
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 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η PAFOS APHRODITE FESTIVAL CYPRUS χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τα Δ.Π.Χ. των
πελατών της σύμφωνα και με την πολιτική προστασίας που έχει εκδώσει

1. Διαδικασία / Δραστηριότητα Επεξεργασίας:
Η βασική Δραστηριότητα μέσα από την οποία επεξεργάζεται τα Δ.Π.Χ. είναι η Πώληση Εισιτηρίων
Διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της.

2. Δραστηριότητα Κύρια ή Δευτερεύουσα:
Η δραστηριότητα που εκτελεί η PAFOS APHRODITE FESTIVAL CYPRUS είναι η κύρια της
δραστηριότητα

3. Η Νομική Βάση κατά την οποία γίνεται η επεξεργασία:
Η PAFOS APHRODITE FESTIVAL CYPRUS επεξεργάζεται Δ.Π.Χ. που είναι απαραίτητα για
εκτέλεση της σύμβασης (6.1.β) που είναι η πώληση των εισιτηρίων, για την διαφύλαξη των
συμφερόντων των πελατών της (6.1.β,δ) π.χ στην περίπτωση αναβολής μιας παράστασης θα
χρειαστεί το κινητό τηλέφωνο για να ειδοποιηθεί ο πελάτες για την αναβολή, και για την περίπτωση
των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος της επεξεργασίας (6.1.στ)

4. Στοιχειά Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων
Κάθε Υποκείμενο Δεδομένων ή φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί μας για
οποιεσδήποτε σχετικές ερωτήσεις ή να ασκεί τα δικαιώματά του σχετικά με τα προσωπικά του
δεδομένα.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: PAFOS APHRODITE FESTIVAL CYPRUS
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ P.A.F.C.: Στέλλα Σιέπη
DPO: STELIOS SAKKAS
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Τ.Θ. 60032 – 8100 Πάφος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / EMAIL: 26822218 / shepi.s@pafc.com.cy

5. Σκοπός Επεξεργασίας
Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η πώληση εισιτηρίων μέσου του προγράμματος που διαθέτει η
PAFOS APHRODITE FESTIVAL CYPRUS Διαδικτυακά

6. Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων και Κατηγορίες Προσωπικών
Δεδομένων
Οι κατηγορίες φυσικών προσώπων των οποίων επεξεργάζονται τα δεδομένα τους μπορεί να είναι
Πελάτες Άτομα (φυσικά πρόσωπα) ή και Επιχειρήσεις. Από τα φυσικά πρόσωπα τα Δ.Π.Χ. που
ζητά το πρόγραμμα είναι:
Προαιρετικά στοιχεία: Όνομα, επίθετο, Χώρα, Πόλη, περιοχή,
Υποχρεωτικά στοιχεία: Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Κινητό

7. Οι Κατηγορίες Αποδεκτών όπου τα Δ.Π.Χ. μεταφέρονται είναι:
Η DW Dynamics Works Ltd – είναι η εταιρεία που έχει «Ανάπτυξε το λογισμικό στο διαδικτυακό, το
οποίο και υποστηρίζει και παράλληλα παρέχει και την φιλοξενία των πληροφοριών που
αποθηκεύονται από τους πελάτες / χρήστες.
Η JCC Payment Systems Ltd – από την οποία γίνονται οι πληρωμές με την πιστωτική κάρτα
Και η Logosnet Services Ltd – όπου τα Π.Δ.Χ. φυλάγονται στον χώρο της όπου διαθέτει κατάλληλη
υποδομή για τους διακομιστές (servers) της DW Dynamics Works Ltd όπου φυλάγονται τα
δεδομένα.

8. Διαβίβαση Δεδομένων σε τρίτη χώρα διεθνή οργανισμό
Δεν γίνεται διαβίβαση των Δ.Π.Χ. σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καμιά περίπτωση.

9. Προβλεπόμενη Περίοδος Διαγραφής
Μετά τους 24 μήνες εάν ο Πελάτης δεν προβεί σε νέα αγορά ή εάν δεν επικυρώσει τον λογαριασμό
του, μέσα από το σύστημα, τότε το σύστημα αυτόματα θα του στέλλει για ένα συνεχόμενο μήνα
ειδοποίηση για Επικύρωση του λογαριασμού του ή για Διαγραφή. Ο πελάτες θα λάβει μέσα στο
διάστημα του τρέχων μήνα 4 ειδοποιήσεις. Εάν όντως επικυρώσει το λογαριασμό του/της θα τον
διατηρήσει για άλλους 24 μήνες. Εάν όχι στο τέλος του μήνα το σύστημα θα προβεί στην διαγραφεί
του λογαριασμού του. Παράλληλα ανα πάσα στιγμή δίνεται η δυνατότητα μέσα από το σύστημα να
μπορεί ο πελάτης να διαγράψει το λογαριασμό του από μόνος του/ μόνη της.
Παράλληλα ανα πάσα στιγμή δίνεται η δυνατότητα μέσα από το σύστημα να μπορεί ο πελάτης να
διαγράψει το λογαριασμό του από μόνος του/ μόνη της.

10. Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα Ασφάλειας
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και όλοι οι εκτελών έχουν εφαρμόσει τον κανονισμό και το σύστημα
GDPR σε συνδυασμό με το ISO27001 & ISO22301. Παράλληλα χρησιμοποιείται η
Κρυπτογράφηση στην Ιστοσελίδα αλλά και η εφαρμογή άλλων Προτύπων Ασφάλειας,
Οργανωτικών και Τεχνικών Μέτρων από όλους του εμπλεκόμενους

11. Εκτίμηση αντίκτυπου / προηγούμενη διαβούλευση
Έχει γίνει εκτίμηση κινδύνου για την συγκεκριμένη δραστηριότητα και γίνεται παράλληλα και
διαβούλευση και έλεγχοι σε τακτικά χρονικά διαστήματα για την βελτίωση του συστήματος.

12. Ενημέρωση στα Υποκείμενα Δεδομένων
Τα τεχνικά μέτρα και τα οργανωτικά και τα συστήματα εφαρμογής ασφάλειας Δ.Π.Χ. λειτουργούν
για να εξυπηρετούν τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και για την πλήρη διαφάνεια και
ενημέρωση τους.

 ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ COOKIES
Το λογισμικό μας χρησιμοποιεί cookies μόνο για τους απαραίτητους και λειτουργικούς σκοπούς
του συστήματος έτσι ώστε για να μπορεί να λειτουργήσει και να εξυπηρέτηση τους χρήστες.
Ενδεικτικά πιο κάτω είναι μια περιγραφή τους:
Name
Cfid
Cftoken
site_user_flag
ecuser_su_id

Type of Cookie
Necessary
Necessary
Functional
Functional

 ΠΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ
ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ:
Εάν τα Δ.Π.Χ. είναι ή πρόκειται να επεξεργαστούν και είστε Φυσικό Πρόσωπο όπως ορίζεται και
από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όπως
ορίζονται πιο κάτω.
Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα σας από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας στην ηλεκτρονική
Διεύθυνση shepi.s@pafc.com.cy

Όπως απεικονίζεται στον Χάρτη πιο κάτω και μέσα από το Κανονισμό Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων τα Φυσικά Πρόσωπα έχουν 8 βασικά δικαιώματα όπως
περιγράφονται πιο κάτω:

Αυτά τα Δικαιώματα Προσωπικών Δεδομένων Περιγράφονται σε λεπτομέρειεα πιο κάτω:
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΩΣ ΕΞΗΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ

Το Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχει καταρτιστεί το εγχειρίδιο / πολιτικής Προστασίας Δ.Π.Χ. όπου
εξηγά στον πελάτη και προτού γίνει πελάτη πως ακριβώς η
PAFOS APHRODITE FESTIVAL CYPRUS χρησιμοποιεί τα Δ.Π.Χ.
τους, Ποια είναι τα δικαιώματα τους και πως μπορούν να τα
ασκήσουν αλλά και πως μπορούν να επικοινωνήσουν με τον
Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

το Δικαίωμα πρόσβασης

Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο λογαριασμό του και στα Δ.Π.Χ. ανά
πάσα στιγμή μέσα από το σύστημα.

το Δικαίωμα διόρθωσης

Ανά πάσα στιγμή δίνεται η δυνατότητα μέσα από το σύστημα να
μπορεί ο πελάτης να διορθώσει το λογαριασμό του / της από
μόνος του/ μόνη της.

το Δικαίωμα διαγραφής
«Δικαίωμα στη λήθη»,

Μετά τους 24 μήνες εάν ο Πελάτης δεν προβεί σε νέα αγορά ή εάν
δεν επικυρώσει τον λογαριασμό του, μέσα από το σύστημα
αυτόματα θα του σταλεί για ένα συνεχόμενο μήνα ειδοποίηση για
Επικύρωση του λογαριασμού του ή Διαγραφή. Ο πελάτες θα λάβει
μέσα στο διάστημα του μήνα 4 ειδοποιήσεις. Εάν όντως
επικυρώσει το λογαριασμό του/της θα τον διατηρήσει για άλλους
24 μήνες. Εάν όχι στο τέλος του μήνα το σύστημα θα προβεί στην
διαγραφεί του λογαριασμού του. Παράλληλα ανα πάσα στιγμή
δίνεται η δυνατότητα μέσα από το σύστημα να μπορεί ο πελάτης
να διαγράψει το λογαριασμό του από μόνος του/ μόνη της.

το Δικαίωμα περιορισμού

Οι Τεχνικοί που έχουν δημιουργήσει το σύστημα πώλησης
εισιτηρίων σε συνεννόηση και με τον Σύμβουλο της εταιρεία και με
την Διεύθυνση και το προσωπικό της έχουν περιορίσει στο
ελάχιστο την επεξεργασία Δ.Π.Χ. μέσα από το σύστημα.
Ουσιαστικά υποχρεωτικά είναι μόνο δύο πεδία: 1. Το Email (γιατί ο
πελάτης θα το χρειάζεται οπωσδήποτε για να δημιουργήσει το
λογαριασμό του και να τον επικυρώσει πιο μετά, αλλά και για να
τον ελέγχει και να τον διατηρεί. 2. Το Κινητό (σε περίπτωση όπου
ο πελάτης θα πρέπει να ειδοποιηθεί σε περίπτωση αλλαγής της
παράστασης ή ακόμα και ακύρωσης).

το Δικαίωμα στη φορητότητα
των δεδομένων

το φυσικό πρόσωπο θα λαμβάνει στο email τους / της ότι
πληροφορίες που η PAFOS APHRODITE FESTIVAL CYPRUS θα
επεξεργάζεται σαν υπεύθυνος επεξεργασίας..

το Δικαίωμα εναντίωσης

Στην περίπτωση που δώσει την συγκατάθεση τους για εμπορική
επικοινωνία ο πελάτης ή και ο πιθανός μπορεί να εισέλθει στο
σύστημα και να την αναιρέσει. Επίσης δίνεται δικαίωμα
εναντίωσης στην δημιουργία του Προφίλ και μπορεί να διαγραφεί
ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα αντίρρησης σε
αυτοματοποιημένη απόφαση
περιλαμβανομένης της
κατάρτισης προφίλ.

Στο παρόν δεν υπάρχουν αυτοματοποιημένες αποφάσεις για
κατάρτιση προφίλ των πελατών. Εάν αυτό γίνει ο πελάτης /
χρήστης θα ενημερώνεται εκ των προτέρων.

 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ Δ.Π.Χ.
Ως παραβίαση δεδομένων νοείται η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη
καταστροφή, απώλεια ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, η οποία διαβιβάζεται, αποθηκεύεται ή τυγχάνει άλλης
επεξεργασίας από την PAFOS APHRODITE FESTIVAL CYPRUS ή από τρίτο συμβαλλόμενο
μέρος.
Πιο κάτω ακολουθούν οι διαδικασίες της PAFOS APHRODITE FESTIVAL CYPRUS για την
αναφορά παραβιάσεων δεδομένων ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος συμμόρφωσης
GDPR:
PRO-GDPR2.1Διαδικασία Αναγνώρισης Περιστατικού & Αναγνώρισης και Αναφοράς Παραβίασης Δ.Π.Χ.

GDPR.P02.2 – Γνωστοποίηση παραβίασης Δ.Π.Χ. στην Εποπτική Αρχή και στα Φυσικά Πρόσωπα

Οι παραβιάσεις δεδομένων μπορούν να αναφερθούν οποιαδήποτε στιγμή στη ηλεκτρονική
διεύθυνση shepi.s@pafc.com.cy η στο τηλέφωνο 26822218

• ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Τα άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν θα πρέπει να διαβιβάζουν προσωπικά δεδομένα χωρίς τη
συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους. Σύμφωνα με το άρθρο 8 (GDPR), τα
παιδιά ηλικίας 16 ετών ή νεότερης ηλικίας μπορούν να δηλώσουν τέτοιες συγκαταθέσεις μόνο με
τη συμφωνία των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους. Τα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων
δεν συλλέγονται και επεξεργάζονται εν γνώσει τους.

• Η ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η PAFOS APHRODITE FESTIVAL CYPRUS διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει αυτή την
Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή και με ισχύ για το μέλλον. Συνεπώς,
συνιστάται να διαβάζετε αυτή την Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα.
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