ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Περίληψη
Η GEOMAST ANTIFIRE CO LTD ως ιδιοκτήτης και εργοδότης κρατά και διαχειρίζεται προσωπικές πληροφορίες
διαφόρων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων πελατών (υφιστάμενων, προηγούμενων και μελλοντικών),
υφιστάμενους και προηγούμενους υπαλλήλους, αιτούντων εργασίας και προμηθευτών. Η GEOMAST δεσμεύεται
ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ατόμων με τα οποία εμπλέκεται. Αυτό αποδεικνύεται
μέσα από την εφαρμογή των απαιτήσεων της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων όσον αφορά τα
προσωπικά δεδομένα.
Βασικές Αρχές
Οι βασικές αρχές περιγράφονται στην Νομοθεσία Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και απαιτούνται
βάση νόμου. (General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679)
Οι βασικές αρχές απαιτούν όπως τα προσωπικά δεδομένα:
1. Θα υποβάλλονται σε δίκαιη, νόμιμη και με διαφάνεια επεξεργασία σε σχέση με το υποκείμενο των
δεδομένων και ειδικότερα δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, εκτός εάν πληρούνται συγκεκριμένες
προϋποθέσεις.
2. Θα λαμβάνονται μόνο για έναν ή περισσότερους καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν
θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία με οποιονδήποτε τρόπο ασυμβίβαστο με αυτόν τον σκοπό ή τους
σκοπούς αυτούς, η περαιτέρω επεξεργασία για λόγους αρχειοθέτησης για λόγους γενικού συμφέροντος,
έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, δεν πρέπει να θεωρούνται
ασυμβίβαστες με τους αρχικούς σκοπούς.
3. Θα πρέπει να είναι επαρκή, σχετικά και όχι υπερβολικά σε σχέση με το σκοπό ή τους σκοπούς για τους
οποίους γίνεται η επεξεργασία.
4. Θα πρέπει να είναι ακριβή και όπου απαιτείται να ενημερώνονται. Θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε
εύλογο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που είναι ανακριβή, λαμβανομένων υπόψη των
σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς
καθυστέρηση.
5. Να μη φυλάγονται για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από αυτήν που είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό
ή για τους σκοπούς αυτούς.
6. Να επεξεργάζονται σύμφωνα με τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα
σύμφωνα με τον Νόμο.
7. Πρέπει να διατηρούνται ασφαλή, δηλαδή να προστατεύονται από κατάλληλο βαθμό ασφαλείας κατά
τρόπο που εξασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης
της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια,
καταστροφή ή ζημία, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.
8. Να μη μεταφέρονται σε χώρα ή έδαφος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός εάν η εν λόγω
χώρα ή επικράτεια εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων.
Η εταιρεία και όλο το προσωπικό που επεξεργάζονται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλα
άτομα, πρέπει να διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διαχείρισης στο
τηλέφωνο 22467200 ή στο email geo.admin@cytanet.com.cy

