
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΙΚΤΗ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

(Όπως εμφανίζεται στην ταυτότητα/διαβατήριο) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: 

(αν έχετε διπλή εθνικότητα παρακαλώ διευκρινίστε) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 

ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 

ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 

Ή 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ: 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL): 

 

 

 

*Παρακαλώ προσκομίστε αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή δελτίο εγγραφής 

αλλοδαπού (στην περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό το αντίγραφο θα πρέπει να είναι 

επικυρωμένο πιστό αντίγραφο από Συμβολαιογράφο (Notary Public), Πρεσβεία, Προξενείο ή 

Ύπατη Αρμοστεία ή Apostille) 

*Παρακαλώ προσκομίστε απόδειξη της διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας σας, όπως για 

παράδειγμα πρωτότυπο έγγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (ρεύματος, νερού, τηλεφώνου, 

ίντερνετ κλπ), όχι παλαιότερο των έξι (6) μηνών. 



 

Υπογραφή παίκτη: ……………………………………… Ημερομηνία: 

…………………………… 

 

Για εσωτερική χρήση:  

 

Βεβαίωση από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/υπεύθυνο πρόσωπο 

Εγώ ο/η ………………………………………………………. με Α.Δ.Τ* 

……………………., εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος/υπεύθυνο πρόσωπο στο υποστατικό 

του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 

…………………………………………………………… δηλώνω υπεύθυνα ότι το/α δελτίο/α 

στοιχήματος που αναγράφεται/ονται πιο κάτω έχει/έχουν τοποθετηθεί από, και ανήκουν στον 

………………………………………………………………… με Α.Δ.Τ 

………………………………….. 

 

Αριθμός 

Δελτίου 

Ημερομηνία 

Τοποθέτησης 

Ποσό 

στοιχήματος 

Ποσό Κέρδους 

    

    

    

    

 

Υπογραφή…………………………………………………………….. Ημερομηνία: 

…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία ………τα στοιχεία επικοινωνίας της 
οποίας παρατίθενται κατωτέρω, συμμορφούμενη με το Άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τη 
προστασία προσωπικών δεδομένων, προβαίνει σε ενημέρωσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων. 

…………. (HE ……….) 

Address: ………, Nicosia Cyprus 

Tel: ….. 

Fax: ….. 

Email: info@.... 

Website: https://www. 

 
1.Νομική Βάση και Σκοποί Επεξεργασίας:  
 
Για την υποβολή στοιχήματος ή την είσπραξη των κερδών για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων 
ευρώ (€2.000), ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες 
πράξεις μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση, είναι υποχρεωτική η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνονται μέσω του παρόντος εντύπου. Η 
επεξεργασία τους επομένως γίνεται δυνάμει του άρθρου 6(1)(γ) του πιο πάνω Κανονισμού, 
συγκεκριμένα για σκοπούς συμμόρφωσης με υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην εταιρεία μας εκ του 
Νόμου, συγκεκριμένα το Άρθρο 60(ε) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (188(I)/2007), το οποίο 
απαιτεί όπως οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών εφαρμόζουν τις διαδικασίες προσδιορισμού 
ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη στην περίπτωση που, είτε κατά την 
είσπραξη των κερδών, είτε κατά την κατάθεση του στοιχήματος είτε και στις δύο περιπτώσεις, όταν 
πραγματοποιούνται συναλλαγές που ανέρχονται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων ευρώ 
(€2.000), ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες πράξεις 
μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση. 

Στο βαθμό που η επεξεργασία σχετίζεται με ειδικής κατηγορίας δεδομένα, όπως πολιτικές γνώμες ή 
εξέχουσες δημόσιες θέσεις, αυτή η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(γ) και 9 
(2)(ζ), δηλαδή, εφόσον είναι απαραίτητο για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος, βάσει του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εθνικού δικαίου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και όσον αφορά τα δεδομένα σχετικά με ποινικά αρχεία ή καταδίκες, η 
επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10, δηλαδή στο βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από την 
εθνική ή Ενωσιακή νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Μετά την συμπλήρωση και κατά την υποβολή της φόρμας, θα ζητήσουμε και συλλέξουμε αντίγραφο 
διαβατηρίου ή ταυτότητας σας, καθώς και στοιχεία της διεύθυνσης σας και στοιχεία επικοινωνίας. Η 
επεξεργασία αυτή γίνεται και δυνάμει του Άρθρου 6(1)(γ) του Κανονισμού ως ανωτέρω, δηλαδή για 
σκοπούς συμμόρφωσης μας τη νομοθεσία που αφορά στη καταπολέμηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και είναι ως εκ τούτου, υποχρεωτική.  
 
2.Τρόπος και Χρόνος αποθήκευσης  
 
Τα προσωπικά δεδομένα σας αυτά αποθηκεύονται σε φυσικά αρχεία που φυλάγονται υπό συνθήκες 
ασφαλείας στις εγκαταστάσεις μας στην Κύπρο. Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα 
απαιτείται από τον Νόμο, ήτοι πέντε (5) χρόνια μετά την ημερομηνία της μεμονωμένης συναλλαγής. 



Ωστόσο, εάν λάβουμε ένα ερώτημα και/ή παράπονο και/ή αξίωση τότε θα διατηρήσουμε γενικά όλα τα 
δεδομένα έως ότου δεν είναι αναγκαίο πλέον. Η περίοδος αυτή μπορεί να ποικίλει, καθώς εξαρτάται 
από τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης. Για ποινικές ή αστικές υποθέσεις, αυτό θα 
μπορούσε να σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο κατόπιν ολοκλήρωσης των 
δικαστικών διαδικασιών και/ή της παραγραφής της εν λόγω αξίωσης. 
 
 
3. Κατηγορίες Αποδεκτών 
 
Η επεξεργασία είναι απόρρητη και τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός 
αν αυτό επιβάλλεται υποχρεωτικά στα πλαίσια νόμιμης υποχρέωσης της Εταιρείας που προκύπτει από 
ειδική νομοθεσία ή απαιτείται από αρμόδια αρχή ή διάταγμα δικαστηρίου ή δοθεί προηγουμένως η ρητή 
σας συγκατάθεση. Πρόσβαση σε αυτά θα έχουν μόνο το αρμόδιο προσωπικό της εταιρείας μας καθώς 
και οι παρόχοι υπηρεσιών φιλοξενίας και άλλων τεχνικών υπηρεσιών προς την εταιρεία μας. 
 
4. Τα δικαιώματά σας 
 
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, παράδοσης 
των δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή και μεταφορά αυτών σε άλλο φορέα σύμφωνα με τους όρους 
και προϋποθέσεις που απορρέουν από τον πιο πάνω Κανονισμό και που εξηγούνται στη πολιτική 
απορρήτου της εταιρείας μας στη διεύθυνση https://www. 
 
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχετε θιγεί από οποιαδήποτε παραβίαση του Κανονισμού, δικαιούστε 
να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
5. Περισσότερες πληροφορίες 
 
Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το πώς η εταιρεία μας διαχειρίζεται τα προσωπικά 
δεδομένα που συλλέγει καθώς και με τα πιο πάνω δικαιώματά σας, στην πολιτική προστασίας της 
εταιρείας μας στην διεύθυνση https://www. 
 
Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 

Εταιρείας, συγκεκριμένα τη……..., διεύθυνση:……., Λευκωσία, Κύπρος, τηλ:….., fax:….., email:  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΟΡΜΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ  
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 60 (ε) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (188(I)/2007), αυτή η φόρμα θα πρέπει 

να συμπληρώνεται συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που αναφέρονται στην Ενότητα 4, 
είτε κατά την είσπραξη των κερδών, είτε κατά την κατάθεση του στοιχήματος, είτε και στις δύο 
περιπτώσεις, όταν το φυσικό πρόσωπο πραγματοποιεί συναλλαγές που ανέρχονται σε ποσό ίσο 
ή μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000), ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται 
με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες πράξεις μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια 
σχέση. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
(Όπως εμφανίζεται στην ταυτότητα/διαβατήριο) 

ΜΕΣΑΙΟ ΟΝΟΜΑ: 

ΆΛΛΟ ΟΝΟΜΑ: 
(με το οποίο είστε γνωστός/ή, παρατσούκλι) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 
 

ΦΥΛΟ: 
 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: 
(αν έχετε διπλή εθνικότητα παρακαλώ διευκρινίστε) 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 
ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 
ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 
Ή 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ: 
 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 
(Περιγράψτε με λεπτομέρειες τι επαγγέλλεστε, τη φύση εργασίας/επιχείρηση, και το 
επαγγελματικό σας παρελθόν) 

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: 
(Δηλώστε ονόματα επαγγελματικών σας συνεργατών (εάν έχετε), τις χώρες και τον τομέα 
δραστηριοτήτων τους) 

ΗΜΕΔΑΠΑ/ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΠΕΠ) (FATF rec.12): 
(Κατέχετε ή κατείχατε εσείς ή οποιοσδήποτε συγγενικό σας πρόσωπο οποιαδήποτε δημόσια 
θέση, όπως για παράδειγμα αρχηγού κράτους ή κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού, ανώτερου 
κυβερνητικού υπαλλήλου, δικαστικού ή στρατιωτικού αξιωματούχου, ανώτερου στελέχους 
δημοσίου τομέα ή αξιωματούχου σημαντικού πολιτικού κόμματος; Εάν ναι, προσδιορίστε.) 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ με τον νόμο περί φορολογικής συμμόρφωσης των ξένων λογαριασμών 
των ΗΠΑ (FATCA): -Είστε αμερικανός Υπήκοος; Εάν ναι, έχετε υποβάλει τα έντυπα 
φορολογικής σας επιστροφής; 
 
 
 
 

 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 



ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΕΙΑΣ: 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL): 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ FAX: 
 

 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΗΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
 

Παρακαλώ δώστε πληροφορίες σχετικά με την πηγή των εισοδημάτων σας: 
 
 
 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 

 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
Κατά την υποβολή της φόρμας, παρακαλείστε όπως υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα: 
 

α. Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (στην περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό 
το αντίγραφο θα πρέπει να είναι επικυρωμένο πιστό αντίγραφο από Συμβολαιογράφο 
(Notary Public), Πρεσβεία, Προξενείο ή Ύπατη Αρμοστεία ή Apostille) 

β. Απόδειξη της παρούσας διεύθυνσης κατοικίας, όπως για παράδειγμα πρωτότυπο 
έγγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (ρεύματος, νερού, τηλεφώνου, ίντερνετ κλπ), 
όχι παλαιότερο των τριών μηνών. 
 

γ. Πρωτότυπες συστατικές επιστολές από επαγγελματία Δικηγόρο ή Λογιστή ή 
Τραπεζική Συστατική Επιστολή. 
 

δ. Βιογραφικό Σημείωμα (CV) 
 

ε. Αντίγραφο κατάστασης μισθοδοσίας (payslip)  
 

 
 
Υπογράφοντας αυτή τη φόρμα, επιβεβαιώνετε και δηλώνετε ότι: 
 

α. Δεν έχετε εμπλακεί ή επωφεληθεί από εγκληματική δραστηριότητα σε οποιοδήποτε μέρος του 
κόσμου και τα κεφάλαια που στοιχηματίζετε δεν αντιπροσωπεύουν, εν όλω ή εν μέρει, άμεσα 
ή έμμεσα τα έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα. 



 
β. Οι πληροφορίες που δίνονται παραπάνω και αναφέρονται στα αιτούμενα έγγραφα είναι, εξ’ 

όσον κάλλιον γνωρίζετε αληθείς και ακριβείς κατά την ημερομηνία της παρούσας και αν 
υπάρξουν αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται με αυτόν τον τρόπο αναλαμβάνετε να 
ενημερώσετε αμέσως την εταιρεία μας γραπτώς. 

 
 
 
 
 
 
 
Υπογραφή:_______________________ 
 
Ονοματεπώνυμο:_____________________ 
 
Ημερομηνία:__________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία ……….τα στοιχεία επικοινωνίας της 
οποίας παρατίθενται κατωτέρω, συμμορφούμενη με το Άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τη 
προστασία προσωπικών δεδομένων, προβαίνει σε ενημέρωσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων. 

……………… (HE …………..) 

Address: ………Nicosia Cyprus 

Tel: …… 

Fax: ….. 

Email: info@ 

Website: https://www. 

 
1.Νομική Βάση και Σκοποί Επεξεργασίας:  
 
Για την υποβολή στοιχήματος ή την είσπραξη των κερδών για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων 
ευρώ (€2.000), ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες 
πράξεις μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση, είναι υποχρεωτική η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνονται μέσω της παρούσας φόρμας δέουσας 
επιμέλειας. Η επεξεργασία τους επομένως γίνεται δυνάμει του άρθρου 6(1)(γ) του πιο πάνω 
Κανονισμού, συγκεκριμένα για σκοπούς συμμόρφωσης με υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην 
εταιρεία μας εκ του Νόμου, συγκεκριμένα το Άρθρο 60(ε) του περί της Παρεμπόδισης και 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 
(188(I)/2007), το οποίο απαιτεί όπως οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών εφαρμόζουν τις 
διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη στην 
περίπτωση που, είτε κατά την είσπραξη των κερδών, είτε κατά την κατάθεση του στοιχήματος είτε και 
στις δύο περιπτώσεις, όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές που ανέρχονται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο 
των δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000), ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή 
με περισσότερες πράξεις μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση. 

Στο βαθμό που η επεξεργασία σχετίζεται με ειδικής κατηγορίας δεδομένα, όπως πολιτικές γνώμες ή 
εξέχουσες δημόσιες θέσεις, αυτή η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 9 (2)(ζ), 
δηλαδή, εφόσον είναι απαραίτητο για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος, βάσει του δικαίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εθνικού δικαίου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και όσον αφορά τα δεδομένα σχετικά με ποινικά αρχεία ή καταδίκες, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10, δηλαδή στο βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από την εθνική ή 
Ενωσιακή νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Μετά την συμπλήρωση και κατά την υποβολή της φόρμας, θα ζητήσουμε και συλλέξουμε αντίγραφο 
διαβατηρίου ή ταυτότητας σας, καθώς και αποδεικτικά της διεύθυνσης σας, όπως είναι μια κατάσταση 
ηλεκτρικού ρεύματος, το βιογραφικό σας σημείωμα και συστατική επιστολή από τράπεζα ή 
επαγγελματία λογιστή ή δικηγόρο. Η επεξεργασία αυτή γίνεται και δυνάμει του Άρθρου 6(1)(γ) του 
Κανονισμού ως ανωτέρω, δηλαδή για σκοπούς συμμόρφωσης μας τη νομοθεσία που αφορά στη 
καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και είναι ως εκ τούτου, υποχρεωτική.  
 
2.Τρόπος και Χρόνος αποθήκευσης  



 
Τα προσωπικά δεδομένα σας αυτά αποθηκεύονται σε φυσικά αρχεία που φυλάγονται υπό συνθήκες 
ασφαλείας στις εγκαταστάσεις μας στην Κύπρο. Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα 
απαιτείται από τον Νόμο, ήτοι πέντε (5) χρόνια μετά την ημερομηνία της μεμονωμένης συναλλαγής. 
Ωστόσο, εάν λάβουμε ένα ερώτημα και/ή παράπονο και/ή αξίωση τότε θα διατηρήσουμε γενικά όλα τα 
δεδομένα έως ότου δεν είναι αναγκαίο πλέον. Η περίοδος αυτή μπορεί να ποικίλει, καθώς εξαρτάται 
από τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης. Για ποινικές ή αστικές υποθέσεις, αυτό θα 
μπορούσε να σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο κατόπιν ολοκλήρωσης των 
δικαστικών διαδικασιών και/ή της παραγραφής της εν λόγω αξίωσης. 
 
 
3. Κατηγορίες Αποδεκτών 
 
Η επεξεργασία είναι απόρρητη και τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός 
αν αυτό επιβάλλεται υποχρεωτικά στα πλαίσια νόμιμης υποχρέωσης της Εταιρείας που προκύπτει από 
ειδική νομοθεσία ή απαιτείται από αρμόδια αρχή ή διάταγμα δικαστηρίου ή δοθεί προηγουμένως η ρητή 
σας συγκατάθεση. 
 
4. Τα δικαιώματά σας 
 
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, παράδοσης 
των δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή και μεταφορά αυτών σε άλλο φορέα σύμφωνα με τους όρους 
και προϋποθέσεις που απορρέουν από τον πιο πάνω Κανονισμό και που εξηγούνται στη πολιτική 
απορρήτου της εταιρείας μας στη διεύθυνση https://www. 
 
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχετε θιγεί από οποιαδήποτε παραβίαση του Κανονισμού, δικαιούστε 
να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
5. Περισσότερες πληροφορίες 
 
Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το πώς η εταιρεία μας διαχειρίζεται τα προσωπικά 
δεδομένα που συλλέγει καθώς και με τα πιο πάνω δικαιώματά σας, στην πολιτική προστασίας της 
εταιρείας μας στην διεύθυνση https://www. 
 
Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 

Εταιρείας, συγκεκριμένα τη …………….., διεύθυνση: …………Λευκωσία, Κύπρος, τηλ:….., fax:….., 

email:  


