
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - PRIVACY STATEMENT 

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΚΟΣΑΠΜ 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα 
(αναφερόμενος ως «ΚΟΣΑΠΜ») δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα σας και 
να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφανή τρόπο. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, εξαρτώνται 
από την υπηρεσία που έχει ζητηθεί σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων:  

 παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο ο ΚΟΣΑΠΜ συλλέγει και επεξεργάζεται τα 

δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με 

τον τοπικό νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 

Δεδομένων της ΕΕ («ΓΚΠΔ»), 

 απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι υφιστάμενοι πελάτες του ΚΟΣΑΠΜ ή είναι 

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι φυσικών προσώπων τα οποία αποτελούν υφιστάμενους 

πελάτες του , 

 περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πότε θα γίνεται γνωστοποίηση/ανταλλαγή των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σας σε άλλους φορείς ή εταιρείες (π.χ τους προμηθευτές μας). 

Για τους σκοπούς αυτής της δήλωσης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται 
οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν εσάς, με τις οποίες εξακριβώνεται ή μπορεί 
να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας και οι οποίες περιλαμβάνουν  ανάμεσα σε άλλα 
παράδειγμα, το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό ταυτότητάς, τον αριθμό φορολογικού 
μητρώου ή τον αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων σας. 

1. Ποιοί είμαστε 

Ο ΚΟΣΑΠΜ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε με βάση την 
Νομοθεσία Ν.179/91 και ακολούθως τους τροποιητικούς Νόμους Ν.52/2009, 
Ν.139/2012 και Ν.45/2013, με έδρα στη Βιομηχανική περιοχή Λάρνακας στην 
Αραδίππου και διεύθυνση αλληλογραφίας Τ.Θ. 45047, 7110 Αραδίππου, Λάρνακα.  
Σκοπός του ΚΟΣΑΠΜ είναι η ρύθμιση και ο έλεγχος της αγοράς αναφορικά με τα 
αντικείμενα από Χρυσό και Ασήμι και η έκδοση αδειών λειτουργίας.   

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την χρήση των 
προσωπικών σας πληροφοριών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του ΚΟΣΑΠΜ, στη ταχυδρομική διεύθυνση πιο πάνω 
ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@assay.org.cy  
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2. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και από πού τα 
συλλέγουμε 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνουμε από τα υποκείμενα των δεδομένων αυτοπροσώπως 
ή μέσω του εκπροσώπου τους κατά την υποβολή της αίτησης για εγγραφή στα 
διάφορα Μητρώα του ΚΟΣΑΠΜ, κατά την υποβολή των Αντικειμένων από Πολύτιμα 
Μέταλλα (ΑΠΜ) για έλεγχο και σφράγιση ή για χαράξεις μετάλλων. 

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό (όπως, για παράδειγμα, το 
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
και το Διαδίκτυο) τα οποία αποκτούμε νόμιμα και επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε.  

Αν είστε αιτητής για εγγραφή στο Μητρώο Κοσμηματοπωλών, Κατασκευαστών ή 
Αγοραστών μεταχειρισμένων Αντικειμένων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος νομικού 
ή φυσικού προσώπου που είναι αιτητής και υποψήφιος πελάτης τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε θα περιλαμβάνουν δυνάμει του περί 
ΚΟΣΑΠΜ Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, τα ακόλουθα : 

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), 
αντίγραφο ταυτότητας, πρόσφατο ποινικό Μητρώο (όχι πέραν των τριών μηνών), 
αριθμό Κοινωνικών ασφαλίσεων, αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αριθμό εγγραφής 
ΦΠΑ και δεδομένα επαλήθευσης (π.χ. υπογραφή). 

Στα πλαίσια της υποβολής ΑΠΜ για έλεγχο και σφράγιση, θα πρέπει να 
συμπληρώνεται κάθε φορά ξεχωριστά το Δελτίο αποστολής ΑΠΜ στο οποίο θα 
αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνσης του αποστολέα / ιδιοκτήτη και 
υπογραφή. Σε περίπτωση εισαγωγής των ΑΠΜ, θα πρέπει να επισυνάπτετε και το 
σχετικό τιμολόγιο εισαγωγής στο οποίο  θα πρέπει να φαίνεται ο ολικός αριθμός ΑΠΜ. 
Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία (αξία αγοράς και προμηθευτής/κατασκευαστής των ΑΠΜ) 
δεν αφορούν τον ΚΟΣΑΠΜ. 

Στα πλαίσια της δωρεάν παροχής υπηρεσιών μεταφοράς από και προς τον 
ΚΟΣΑΠΜ από  άλλες πόλεις:  

Ενδέχεται να δοθούν τα προσωπικά δεδομένα σας για επικοινωνία (όπου είναι φυσικό 
πρόσωπο) εφόσον επιθυμείτε να σας παρέχεται η δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς των 
ΑΠΜ από και προς  το Εργαστήριο του ΚΟΣΑΠΜ.  Λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε η 
ανάδοχος εταιρεία για την μεταφορά των ΑΠΜ να διασφαλίζει την προστασία σας.      

 3. Δεδομένα αναφορικά με παιδιά 

Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση, οποιαδήποτε καταγραφή δεδομένων που έχουν 
σχέση με παιδιά ή άτομα ηλικίας κάτω των18 ετών. 
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 4. Κατά πόσο έχετε υποχρέωση να μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σας 

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε την αίτηση και την έκδοση άδειας 
λειτουργίας ως Κοσμηματοπώλης, Κατασκευαστής ή Αγοραστής Μεταχειρισμένων 
Αντικειμένων , πρέπει να μας παράσχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, 
τα οποία είναι απαραίτητα για την απαιτούμενη εξέταση της αίτησις για έγκριση της 
άδειας και εγγραφής σας στα Μητρώα του ΚΟΣΑΠΜ δυνάμει των περί ΚΟΣΑΠΜ 
Νόμων.  Θα πρέπει, ως εκ τούτου να μας προσκομίσετε τα απαιτούμενα έγγραφα. 

Λάβετε υπόψη σας ότι, εάν δεν μας δηλώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν θα είναι 
δυνατή η εγγραφή στο σχετικό Μητρώο και δεν θα σας επιτραπεί η διεξαγωγή της 
δραστηριότητας που επιθυμείται  αναφορικά με την κατασκευή  ή/και πώληση ΑΠΜ 
και η αγορά Μεταχειρισμένων ΑΠΜ.  

5. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποια νομική βάση  

Ο ΚΟΣΑΠΜ δεσμεύεται να προστατεύσει την ιδιωτικότητα σας και θα χειρίζεται τα 
δεδομένα σας με ανοιχτό και διαφανή τρόπο  σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον εθνικό 
νόμο προστασίας δεδομένων για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:  

i) Για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση (οι περί ΚΟΣΑΠΜ νόμοι), 
ii) για την εκτέλεση της σύμβασης (παροχή υπηρεσιών σφράγισης, αναλύσεων 

μετάλλου, χαράξεων μετάλλου κλπ) και 
iii) για λόγους προστασίας των έννομων συμφερόντων του. 

6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας  

Για την εκπλήρωση των νομικών/κανονιστικών ή άλλων συμβατικών υποχρεώσεων 
του ΚΟΣΑΠΜ, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας , θα δοθούν στο τμήμα 
παραγωγής, στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου και στο Λογιστήριο του Εργαστηρίου του 
ΚΟΣΑΠΜ και ενδέχεται να δοθούν σε προμηθευτές του για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών του.  Οι προμηθευτές συνάπτουν 
συμβάσεις με τον ΚΟΣΑΠΜ, με τις οποίες αναλαμβάνουν να τηρούν την 
εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον εθνικό νόμο 
περί προστασίας δεδομένων και τον ΓΚΠΔ.  

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε δεδομένα σχετικά με εσάς για οποιονδήποτε από τους 
λόγους που αναφέρονται παραπάνω ή είμαστε εξουσιοδοτημένοι δυνάμει των 
συμβατικών και κανονιστικών υποχρεώσεών μας.  Όλοι οι εκτελούντες την 
επεξεργασία που έχουν διοριστεί από εμάς για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας δεσμεύονται με σύμβαση για 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. 

Υπό τις προαναφερόμενες περιστάσεις, οι αποδέκτες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ενδέχεται να είναι :  

 Οι εποπτικές και δημόσιες αρχές, στον βαθμό που υφίσταται υποχρέωση από το νόμο.  

 Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι. 
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 Εξωτερικοί ελεγκτές για την εκτέλεση ελεγκτικών ελέγχων. 

 Εταιρείες ερευνών αγοράς για την διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών. 

7. Διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα  

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να διαβιβασθούν σε τρίτες χώρες.   

8. Κατάρτιση προφίλ με βάση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  

Δεν χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε διαδικασία για κατάρτιση του προφίλ σας και για 
λήψη αποφάσεων.  

9. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας  

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα έχετε 
ενεργή εγγραφή στο Μητρώο Κοσμηματοπωλών, Κατασκευαστών και Αγοραστών 
Μεταχειρισμένων Αντικειμένων. Σε περίπτωση που αιτηθείτε διαγραφή από τα 
Μητρώα λόγω παύσης της δραστηριότητας σας, η καταχώρηση στα Μητρώα θα 
συνεχίσει να υφίσταται με την σχετική ένδειξη «ανενεργός» αλλά δεν πρόκειται να 
διαγραφεί, αφού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του επισήμου Μητρώου. Τα στοιχεία 
που θα παραμείνουν είναι το όνομα και ο αριθμός ταυτότητας (στοιχεία επικοινωνίας 
όπως αρ. τηλεφώνου και email ενδέχεται να διαγραφούν). 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποψήφιων πελατών (ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων/εντολοδόχων υποψήφιου πελάτη νομικού προσώπου ), των οποίων η 
αίτηση βάση κανονισμών απορρίπτεται και δεν εκδίδετε άδεια λειτουργίας, 
διατηρούνται για περίοδο 2 χρόνων από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόρριψης 
της αίτησης.  

10. Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας  

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που διατηρούμε για εσάς: 

 Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα 

να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε.  Για να 

λάβετε το σχετικό αντίγραφο μπορείτε να αποστείλετε αίτημα μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο info@assay.org.cy και θα επικοινωνήσει μαζί σας ο ΥΠΔ.  

 Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς.  

 Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών, γνωστό ως «δικαίωμα στη 

λήθη» όταν δεν υπάρχει κανένας λόγος τήρησης τους και εφόσον προβλέπεται από την 

ισχύουσα Νομοθεσία και Κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία του ΚΟΣΑΠΜ. 

 Να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε 

άλλο οργανισμό, εφόσον επιτρέπεται από την Νομοθεσία και Κανονισμούς του ΚΟΣΑΠΜ, που 

θα κατονομάσετε (δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων). 

 

mailto:info@assay.org.cy
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11. Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων  

Ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζει ή να τροποποιείται η παρούσα δήλωση 
προστασίας προσωπικών δεδομένων.  Η τροποποίηση μπορεί να γίνει αντιληπτή από 
την ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται στο τέλος του παρόντος αρχείου. Σας 
συνιστούμε, ωστόσο, να επανεξετάζετε αυτή τη δήλωση περιοδικά, για να είστε 
ενήμεροι για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. 

 

 

2 Σεπτεμβρίου 2019 

Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης  

Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα 

Λάρνακα. 

 


