Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΡΙΚ
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, Γενικός Κανονισμός
για τη Προστασία Δεδομένων( ΓΚΠΔ), έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου
του 2018.
Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) ως υπεύθυνος επεξεργασίας
δεδομένων/ Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου,
που σέβεται το δικαίωμα των
ατόμων για ιδιωτική ζωή, έχει συμμορφωθεί με το άρθρο 37 του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και έχει ορίσει « Υπεύθυνο Προστασίας
Δεδομένων» ο οποίος είναι υπεύθυνος για να:
•

•

•
•
•

ενημερώνει και συμβουλεύει το ΡΙΚ και τους υπαλλήλους του που
επεξεργάζονται τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα
κανονισμό και από άλλες διατάξεις της Ένωσης ή της Κυπριακής
Δημοκρατίας σχετικά με την προστασία δεδομένων,
παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, με άλλες διατάξεις της
Ένωσης ή της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την προστασία
δεδομένων και με τις πολιτικές του ΡΙΚ σε σχέση με την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της
ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των
υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των
σχετικών ελέγχων,
παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση
αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί
την υλοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΓΚΠΔ,
συνεργάζεται με την εποπτική αρχή,
ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την Επίτροπο Προστασίας
Δεδομένων για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία,
περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται
στο άρθρο 36 του ΓΚΠΔ, και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με
την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις
επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και
τους σκοπούς της επεξεργασίας.
Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο
προστασίας δεδομένων για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και με την άσκηση των δικαιωμάτων
τους δυνάμει του ΓΚΔΠ στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
τηλ. 22- 862345 ,
email: dpo@cybc.com.cy,
φαξ: 22- 317585
Διεύθυνση: Λεωφόρος ΡΙΚ ,2120 Λευκωσία

