ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρεία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΕ» (εφεξής, "Εταιρεία" ή "CYTA"), έχοντας ως στόχο να
προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, στα οποία αποδίδει
ιδιαίτερη σημασία, έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, προς
εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσής της με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο,
συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679) και των σχετικών αποφάσεων,
κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών που εκδίδει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(ΑΠΔΠΧ).
Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η CYTA προβαίνει στη
συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων,
μπορεί δε να υπόκειται σε
τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή από την
ημερομηνία που θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας www.cyta.gr.
1. Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Η CYTA συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας και υπό την προϋπόθεση
ότι έχετε προηγουμένως ενημερωθεί με την παρούσα πολιτική για το είδος των δεδομένων, τον σκοπό, την έκταση
της επεξεργασίας και τους αποδέκτες αυτών. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να
επισκεφθείτε την ενότητα "Τα Δικαιώματά σας" της παρούσας πολιτικής για περισσότερες πληροφορίες.
Ωστόσο, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να βασίζεται και σε
άλλη νομιμοποιητική βάση πέραν της συγκατάθεσης, όπως είναι η εκτέλεση σύμβασης, η υποστήριξη των νόμιμων
επιχειρηματικών συμφερόντων της CYTA και η συμμόρφωση με άλλες νομικές υποχρεώσεις.
1.1. Εκτέλεση της σύμβασης
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την υποβολή της αίτησής σας για κατάρτιση σύμβασης παροχής
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και μετά τη λήξη της, για τους ακόλουθους
σκοπούς:
 Κατά το προσυμβατικό στάδιο για έλεγχο της αίτησής σας και σύναψη της σχετικής σύμβασης.
 Για να εκδίδουμε και να σας αποστέλλουμε τους λογαριασμούς σας.
 Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μεταξύ μας σύμβαση.
 Για επικοινωνία για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης.
 Για την εκτέλεση διαδικασίας είσπραξης τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών σας που θα προκύψουν στο πλαίσιο της
σύμβασης.
1.2. Διαμόρφωση προφίλ πελάτη
Εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Συγκατάθεσης, αποθηκεύουμε τα
στοιχεία που παρέχετε (ηλικία, φύλο, δημογραφικά στοιχεία), καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με τη χρήση των
υπηρεσιών μας (χρόνος, κατηγορίες υπηρεσιών, συχνότητα χρήσης υπηρεσιών) έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να
ενημερωθούμε για την εμπειρία σας ως πελάτη μας και να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και
διαφημιστική επικοινωνία που ταιριάζει με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

1.3. Αποτροπή και διαχείριση απάτης
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς αποτροπής και διαχείρισης πιθανών περιστατικών
τηλεπικοινωνιακής απάτης ή/και κακόβουλων κλήσεων. Επιπλέον μπορεί να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την
διάπραξη αδικημάτων εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, δηλαδή για
την προστασία των περιουσιακών στοιχείων μας και των πελατών μας.
1.4. Προώθηση - Διαφήμιση
Εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Συγκατάθεσης, η Εταιρεία δύναται
να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω επιπλέον σκοπούς:
 Για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
 Για συμμετοχή σε διάφορες προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας.
1.5. Νόμιμες Υποχρεώσεις - Αξιώσεις
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:
 Για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών.
 Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσής μας σε εποπτικές αρχές της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
όπως π.χ. στην Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
1.6. Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς εξαρτώνται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας στις οποίες
έχετε εγγραφεί ή χρησιμοποιείτε. Στις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς συγκαταλέγονται ενδεικτικά τα
ακόλουθα:
 Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση e-mail, στοιχεία πιστωτικής
κάρτας (εφόσον έχετε επιλέξει πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας).
 Τη μεταξύ μας επικοινωνία – όπως η καταγραφή ή μαγνητοφώνηση μίας κλήσης που πραγματοποιείτε προς
κάποιο τηλεφωνικό μας κέντρο, όποτε τούτο σύμφωνα με την νομοθεσία επιτρέπεται, ενός e-mail, μίας επιστολής
ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας επιχειρήσετε.
 Πληροφορίες σχετικές με τον λογαριασμό σας – όπως ημερομηνίες πληρωμής, εγγραφή σε υπηρεσίες που
χρησιμοποιείτε, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία συνδέεται με έναν λογαριασμό.
Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
όπως:
 Τους τηλεφωνικούς αριθμούς που καλείτε ή στους οποίους στέλνετε μηνύματα (ή τους αριθμούς από τους
οποίους λαμβάνετε μηνύματα ή κλήσεις).
 Την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια – όγκο των κλήσεων και των μηνυμάτων που στέλνετε ή λαμβάνετε
μέσω του δικτύου, καθώς και τη θέση σας (κατά προσέγγιση) ενόσω πραγματοποιούνταν η σχετική επικοινωνία.
 Το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών – όπως για παράδειγμα, για προβλήματα του δικτύου ή άλλα γεγονότα
που επηρεάζουν τις υπηρεσίες δικτύου.
 Τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση των ιστοσελίδων μας από το κινητό ή τον υπολογιστή σας, και ως
εκ τούτου τις σελίδες που επισκεφθήκατε.
 Tην ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της πλοήγησής σας, καθώς και την τοποθεσία σας (κατά προσέγγιση) στη
διάρκεια της πλοήγησης αυτής.
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 Όταν μας δίνετε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter) ή άλλες ενημερώσεις ή
αγοράζετε προϊόντα.
Όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις και τα καταστήματα της CYTA, συλλέγουμε δεδομένα εικόνας κλειστού
κυκλώματος (CCTV) για λόγους ασφάλειας και πρόληψης παραβατικών ενεργειών.
1.7. Δεδομένα που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα
Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, η συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να
εξυπηρετήσουμε και να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας σε εσάς.
Ο τύπος πληροφοριών που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα περιλαμβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες
σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως τη διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής, τον τύπο
συσκευής που χρησιμοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.
Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία
σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο. Επίσης μπορούν να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις
διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε, τις αναφερόμενες σελίδες και τις σελίδες εξόδου (referring /
exit pages), τις προβολές σελίδων, το χρόνο παραμονής σε μια σελίδα, τον αριθμό των clicks, τον τύπο της
πλατφόρμας, τα δεδομένα τοποθεσίας (εάν έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην τοποθεσία σας) και άλλες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσατε την πλατφόρμα.
Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται χρησιμοποιώντας cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης. Σας
συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική Cookies μας, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, τον τρόπο
χρήσης τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση τους.
2. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας
Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι μας ή και τρίτοι, οι
οποίοι μπορεί να είναι:
 Εξωτερικοί συνεργάτες ή εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές της Εταιρείας που παρέχουν υπηρεσίες πώλησης
προϊόντων και υπηρεσιών (call centers).
 Εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρείας που παρέχουν υπηρεσίες έρευνας ή/και διαφήμισης, εφόσον έχετε δώσει τη
συγκατάθεσή σας.
 Εταιρείες είσπραξης οφειλών, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές ή άλλα πρόσωπα που είναι αναγκαία για την
είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 Άλλες εταιρείες που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και στο βαθμό που η διαβίβαση προσωπικών
δεδομένων είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης ή την ικανοποίηση αιτημάτων των πελατών (όπως
αποκατάσταση βλάβης, ικανοποίηση αιτημάτων φορητότητας κλπ).
 Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Τα δεδομένα σας, (αφορά συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας) ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ (ή Α.Δ.Τ. για
ημεδαπούς) ή αριθμός Διαβατηρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτότητας και χώρα έκδοσης (για αλλοδαπούς), που
αφορούν, είτε οφειλή σας ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) ευρώ, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη για
πάνω από ενενήντα (90) ημέρες, είτε ληξιπρόθεσμη οφειλή σας συνεπεία μη πληρωμής κανενός λογαριασμού κινητής
τηλεφωνίας και εφόσον δεν έχετε προβεί σε διακανονισμό ή εξόφληση αυτής, διαβιβάζονται, στην «ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ –
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», που έχει συσταθεί
και λειτουργεί ως Φορέας Εκτίμησης Φερεγγυότητας στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, καθώς και σε οποιονδήποτε
τρίτο εκτελούντα για λογαριασμό του ως άνω Φορέα την επεξεργασία, με αποκλειστικό σκοπό να καθίσταται δυνατός
από την Εταιρεία μας , ο έλεγχος φερεγγυότητάς σας ως υποψήφιο πελάτη. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το
δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης στην παραπάνω διαβίβαση σύμφωνα με τις οδηγίες του παραπάνω φορέα, όπως
είναι αναρτημένες στην οικεία ιστοσελίδα www.telegnous.gr.
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Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, εποπτεύουσες και
ρυθμιστικές αρχές εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη δεσμευτική
για την Εταιρεία στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις εποπτικές της υποχρεώσεις.
Λόγω της εξαγοράς της Εταιρείας μας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη
Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» και της επερχόμενης συγχώνευσης των εταιρειών και παύσης της νομικής
ύπαρξης της Εταιρείας μας,
τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς θα μεταφερθούν στην ανωτέρω
εταιρεία.
3. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας
Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης
τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες
διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές διαφορές, πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμβατικές απαιτήσεις,
επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες και ιστορική αρχειοθέτηση.
Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβασή σας και προβλέπεται κατά
περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον δεν έχουμε υποχρέωση τήρησης από τον νόμο, θα διαγράψουμε
τα δεδομένα σας αμέσως μόλις σταματήσουμε να τα χρειαζόμαστε για κάποιον από τους ανωτέρω σκοπούς. Ωστόσο,
θα τηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
λήξη ή λύση του συμβολαίου σας (ως νομική υποχρέωση). Σε κάθε περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης βρίσκεται σε εκκρεμότητα οφειλή, ή αίτημα επίλυσης διαφοράς, ή
καταγγελία του συνδρομητή ενώπιον αρμόδιας διοικητικής, δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής, τα εν λόγω δεδομένα
διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς. Η Εταιρεία μας, ή κάποιος από τους συνεργάτες μας,
ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας μέσα σε αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να σας ενημερώσουμε
για τις υπηρεσίες της CYTA, εκτός εάν έχετε απεγγραφεί από τις λίστες των προωθητικών ενεργειών. Τέλος, θα
διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι για να λαμβάνεται τα Newsletter μας.
4. Μέριμνα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
Έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένες ομάδες που ελέγχουν και βελτιώνουν διαρκώς τα μέτρα προστασίας των
προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή.
Στις περιπτώσεις που ένας οργανισμός παρέχει σε εμάς ή για λογαριασμό μας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα
προστασίας και επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο. Οι εν λόγω οργανισμοί δεν
μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς. Οι ομάδες ασφαλείας μας πραγματοποιούν
τακτικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των παραπάνω οργανισμών προς τα κριτήρια που
έχουμε θέσει.
Η επικοινωνία μέσω διαδικτύου (όπως τα e-mails) δεν είναι ασφαλής χωρίς εφαρμογή κρυπτογράφησης. Οι
επικοινωνίες που επιχειρείτε ενδέχεται να περιλαμβάνουν μεταφορά δεδομένων μέσω διαφόρων χωρών, λόγω της
φύσης του διαδικτύου. Η CYTA δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν υπόκεινται στον άμεσο έλεγχό της.
5. Τα δικαιώματά σας
Η Εταιρεία διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει
να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε.
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Έχετε δικαίωμα:
 Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες ως
προς το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τις κατηγορίες
παραληπτών στους οποίους αποστέλλονται, την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσής τους, την προέλευσή
τους, εάν δεν τα έχουμε συλλέξει από εσάς, καθώς και να λάβετε πληροφορίες για την ύπαρξη τυχόν
αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ.
 Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι
απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την άσκηση ή
υπεράσπισή μας απέναντι σε νομικές αξιώσεις.
 Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
 Να ζητήσετε την φορητότητα των δεδομένων σας. Δηλαδή να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε
παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την διαβίβασή τους σε άλλο
πρόσωπο.
 Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
είτε ακολουθώντας τη σχετική επιλογή που παρέχεται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε
είτε μη δήλωση που θα στείλετε στα στοιχεία επικοινωνίας της Cyta Hellas AE. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί
η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της
συγκατάθεσής σας.
Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα με γραπτό αίτημα σε οποιαδήποτε μορφή. Ωστόσο, προκειμένου να
σας διευκολύνουμε στην υποβολή ενός πλήρους αιτήματος, το οποίο θα μας επιτρέψει να απαντήσουμε εγκαίρως,
σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα που βρίσκεται διαθέσιμη εδώ:
http://cyta.gr/el/support/~/media/Files/CYTA/PDF/support_material/gdpr/gdpr_EE3100-10_Askisi_Dikaiomaton.pdf

Μπορείτε να μας ζητήσετε να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, με την υποβολή σχετικής
αίτησης:
 είτε αυτοπροσώπως σε κατάστημα της Εταιρείας μας συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυνομικής σας
ταυτότητας ή άλλου νόμιμου δημόσιου εγγράφου προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία,
 είτε μέσω τρίτου προσώπου, όπου στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα συνοδεύεται από εξουσιοδότηση του
εξουσιοδοτούντος με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία και αντίγραφα των
αστυνομικών ταυτοτήτων ή άλλου νόμιμου δημόσιου εγγράφου τόσο του εξουσιοδοτούντα όσο και του
εξουσιοδοτούμενου, προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία,
 είτε με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στη διεύθυνση data.privacy@hq.cyta.gr.
 είτε με ταχυδρομική επιστολή (συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης) στη διεύθυνση:
Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε
Λ. Αλεξάνδρας 128 Τ.Κ: 11471 Αθήνα
Υπόψη : Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η CYTA δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Ωστόσο,
στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την Εταιρεία μας, θα σας
ενημερώνουμε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία μας, καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία απάντησης
στο αίτημά σας, η οποία δεν θα ξεπερνά συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική υποβολή του αιτήματός
σας.
Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων ή εάν πιστεύετε ότι τα
δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων έχουν παραβιαστεί. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον
τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr, Τα δικαιώματά μου,
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Καταγγελία στην Αρχή), ή να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, Τηλ. 2106475600 - Fax: 2106475628, e-mail: contact@dpa.gr.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Συμμεριζόμαστε την ανησυχία σας για τα προσωπικά δεδομένα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: data.privacy@hq.cyta.gr
ή τηλεφωνικώς με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 13877.
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