ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ: ………………………………………………………………………………………..…..
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………………………………………..……….
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………………………………...
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………………………………………………………………………..
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………………………………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………………………………………………………………………..
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………………………………………………………..………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ………………………………………………………………………………………………….

Δηλώνω ότι διάβασα το καταστατικό του ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΥΠΑΥΤΚ) και συμφωνώ όπως δεσμεύομαι από αυτό και να το
τηρώ. Αντιλαμβάνομαι ότι για να γίνω τακτικό μέλος πρέπει να συμπληρώσω περίοδο τουλάχιστο
τριών μηνών ως Δόκιμο Μέλος ή μέχρι την επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου
(οποιοδήποτε από τα πιο πάνω προηγηθεί χρονικά).
Περαιτέρω υπευθύνως δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για οποιονδήποτε αδίκημα το οποίο θα
με καθιστούσε ακατάλληλο πρόσωπο για να γίνω μέλος αυτού του Συνδέσμου.
Υπογραφή:……………………………………

Δια της παρούσης ελεύθερα και με πλήρη επίγνωση αποδέχομαι και δίδω τη ρητή συγκατάθεση
μου για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων* ως αυτά εκτίθονται στο νόμο
Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος 2001.
Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΥΠΑΥΤΚ) δύναται να έχουν πρόσβαση
και δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων που με αφορούν μόνο για τους σκοπούς του
……………………………… και δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για οτιδήποτε και σε οποιονδήποτε
παρά του …………………. τα δεδομένα μου εκτός όπου προνοείται από τον πιο πάνω Νόμο.**
Αντιλαμβάνομαι ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα φυλάσσονται σε φυσική μορφή και/ή στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές του ως άνω Συνδέσμου.

Ο ΔΗΛΩΝ/ΔΗΛΟΥΣΑ

_____________________________

Ημερομ. ……………………………………..

*

Προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα ευαίσθητα δεδομένα.
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: σημαίνει κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε υποκείμενο των δεδομένων που βρίσκεται εν ζωή.
Ευαίσθητα Δεδομένα σημαίνει τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική και/ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα,

τις

θρησκευτικές

και/ή

φιλοσοφικές

πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την ερωτική ζωή και ερωτικό προσανατολισμό, καθώς και τα
σχετικά με ποινικές διώξεις και/ή καταδίκες.
**

5.-(1)

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεση του.

(2)

Επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όταν -

(α)

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία

(β)

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία

επιβάλλεται από το νόμο

συμβαλλόμενο μέρος είναι το υποκείμενο των δεδομένων ή για

τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως την υποκειμένου των δεδομένων, πριν από τη σύναψη σύμβασης.
(γ)

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων.

(δ)

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση

έχει ανατεθεί είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο
(ε)

δημόσιας

εξουσίας

και

ανακοινώνονται τα δεδομένα.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας

ή

ο

τρίτος

στον

οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα, υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών
των υποκειμένων των δεδομένων.
(3)

Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, ύστερα από εισήγηση του Επιτρόπου να εκδίδει ειδικούς κανόνες επεξεργασίας για τις πλέον συνήθεις

κατηγορίες επεξεργασιών και αρχείων.
6.-(1)

Απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.

(2)

Κατ΄εξαίρεση, επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, όταν συντρέχουν μία ή

περισσότερες

από

τις

ακόλουθες

προϋποθέσεις:
(α)

Το υποκείμενο των δεδομένων έδωσε τη ρητή συγκατάθεση του, εκτός αν η συγκατάθεση έχει αποσπασθεί παράνομα

ή

αντίκειται

στα

χρηστά

ήθη ή ειδικός νόμος ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν αίρει την απαγόρευση.
(β)

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι σε θέση ο υπεύθυνος επεξεργασίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις

του

ή

να

εκτελέσει

τα καθήκοντα του στον τομέα του εργατικού δικαίου και έχει παρασχεθεί για το σκοπό αυτό η άδεια του Επιτρόπου.
(γ)

Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή

άλλου προσώπου, αν το

υποκείμενο

των δεδομένων τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεση του.
(δ)

Η επεξεργασία πραγματοποιείται από ίδρυμα, σωματείο ή οποιοδήποτε άλλο μη κερδοσκοπικό οργανισμό

φιλοσοφικούς, θρησκευτικούς ή συνδικαλιστικούς σκοπούς, και αφορά μόνο τα μέλη του και

που

έχει

πολιτικούς,

τέτοια πρόσωπα με τα οποία το εν λόγω σωματείο, ίδρυμα ή

οργανισμός διατηρεί λόγω των σκοπών του, δεσμούς. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να ανακοινωθούν σε τρίτους μόνο αν το υποκείμενο των δεδομένων δώσει
τη συγκατάθεση του.
(ε)

Η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά δεδομένα τα οποία το υποκείμενο των δεδομένων δημοσιοποιεί ή είναι

αναγκαία

για

την

αναγνώριση

ή

άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου.
(στ)

Η επεξεργασία αφορά θέματα ιατρικών δεδομένων και εκτελείται από πρόσωπο που ασχολείται κατ΄επάγγελμα

με

την

παροχή

υπηρεσιών

υγείας και υπόκειται σε καθήκον εχεμύθειας ή σε συναφείς κώδικες δεοντολογίας υπό τον όρο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη,
διάγνωση, περίθαλψη ή τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας.
(ζ)

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση εθνικών αναγκών ή αναγκών της εθνικής ασφάλειας,

των αναγκών της εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής και εκτελείται

από

υπηρεσία

της

καθώς επίσης και για την

Δημοκρατίας

ή

Οργανισμό

ή

εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από υπηρεσία της Δημοκρατίας και αφορά τη διακρίβωση εγκλημάτων, ποινικές καταδίκες, μέτρα ασφαλείας και

εξυπηρέτηση
Ίδρυμα

που

διερεύνηση

μαζικών καταστροφών.
(η)

Η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς, ερευνητικούς επιστημονικούς και ιστορικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι λαμβάνονται

όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των υποκειμένων των δεδομένων.
(θ)

Η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο καλλιτεχνικής

καθ΄οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής και
(3)

έκφρασης και εφόσον δεν παραβιάζεται

οικογενειακής ζωής.

Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται ύστερα από εισήγηση του Επιτρόπου, να εκδίδει κανονισμούς που να

προβλέπουν

για

ευαίσθητων δεδομένων για περιπτώσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος.
Ο ΔΗΛΩΝ/ΔΗΛΟΥΣΑ____________________________Ημερομ.

……………………………………..

επεξεργασία

