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Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Κεντρικού 

Φορέα  Ισότιμης Κατανομής Βαρών (αναφερόμενος ως «ο Κεντρικός Φορέας») αφορά την 

επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) των αιτητών, από 

τον Κεντρικό Φορέα (Υπεύθυνος Επεξεργασίας). 

Προσωπικά Δεδομένα, είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή 

ταυτοποιήσιμο πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») που βρίσκεται εν ζωή. 

Ο Κεντρικός Φορέας, δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και να χειρίζεται τα 

προσωπικά σας δεδομένα με δίκαιο και διαφανή τρόπο.  

1. Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται ο Κεντρικός Φορέας 

Ο Κεντρικός Φορέας, συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα στοιχεία ή μέρος αυτών: 

Αριθμό δελτίου πολιτικής ταυτότητας/προσφυγικής ταυτότητας, αριθμό κοινωνικών 

ασφαλίσεων, ονοματεπώνυμο, υπηκοότητα, ημερομηνία γεννήσεως, εκπαίδευση, 

τηλέφωνο κατοικίας/εργασίας/κινητό, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση 

κατοικίας/αλληλογραφίας/εργασίας, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, εισοδήματα, 

ακίνητη περιουσία (ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές), τόπο εκτοπισμού, κατάσταση 

υγείας/ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στοιχεία δανείου/τραπεζικού λογαριασμού. 

2. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγει και επεξεργάζεται ο Κεντρικός 

Φορέας, σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών από τον Κεντρικό Φορέα, οι οποίες  

αφορούν αξιολόγηση αιτήσεων για παραχώρηση δανείων σύμφωνα με τα σχέδια του 

Κεντρικού Φορέα, εξέταση αιτημάτων και αναδιαρθρώσεις δανείων. 

3. Ποιους αφορά η επεξεργασία 

Αιτητές, Ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας (πρόσφυγες ή μη πρόσφυγες) και/ή 

οφειλέτες και εγγυητές δανείου. 

4. Σε ποιους ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα 

Στους υπαλλήλους του Κεντρικού Φορέα για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα 

Σχέδια του Κεντρικού Φορέα, στους οφειλέτες του δανείου, σε Χρηματοπιστωτικά 

Ιδρύματα της Κύπρου, σε Δημόσιους και Ημικρατικούς Οργανισμούς και σε συνεργάτες 

του Κεντρικού Φορέα (Δικολάβος, Νομικός Σύμβουλος κλπ). 

 

5. Χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται τα δεδομένα 

Καθορίζεται από τον σκοπό ίδρυσης του Κεντρικού Φορέα, ήτοι για την επίτευξη της 

ισότιμης κατανομής των βαρών που προέκυψαν από την τουρκική εισβολή και κατοχή 

και την κατά το δυνατόν αποκατάσταση της προπολεμικής φερεγγυότητας σύμφωνα 

με την κατεχόμενη περιουσία.  

Ως εκ τούτου, οι καταχωρήσεις στο Αρχείο είναι μόνιμες καθότι για την αξιολόγηση των 

αιτημάτων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: το ποσό που παραχωρήθηκε για 

προηγούμενες αιτήσεις ανά δικαιούχο σε σχέση με την αξία της κατεχόμενης 

περιουσίας, οι προσφερόμενες εξασφαλίσεις του δανείου, υποθήκες, εμπράγματα 

βάρη κ.α.. 
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6. Δικαιώματα υποκειμένων των Δεδομένων 

Τα υποκείμενα των δεδομένων, έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης 

ή τροποποίησης, διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη), περιορισμού επεξεργασίας, 

γνωστοποίησης, φορητότητας δεδομένων, εναντίωσης στην επεξεργασία, στη μη 

αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων από μέρους του Κεντρικού Φορέα, 

καταγγελίας στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και 

ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή. 

 

7. Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας 

Για οποιοδήποτε αίτημα/ερώτημα για τα Προσωπικά Δεδομένα, τα υποκείμενα των 

δεδομένων, μπορούν να απευθυνθούν εγγράφως στον Κεντρικό Φορέα. 
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