Office of the Registrar/Γραμματεία
SEMESTER/ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: ...............

STUDENT REGISTRATION FORM / ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Reg.No/Αρ.Εγγραφής:

Degree/Πτυχίο:

Name/Ονοματεπώνυμο:
COURSE CODE

Notify by sms

SECTION

CREDITS/ECTS

REMARKS

via student email

Ενημέρωση μέσω μηνύματος

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Εγώ ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, δια του παρόντος εντύπου συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων, τα οποία
παρείχα από τον Οργανισμό EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS (εφεξής το "EUC") από το EUC με σκοπό την εγγραφή μου ως
φοιτητής/τρια του EUC (εφεξής ο “Σκοπός”).
2. Προς αποφυγή τυχών αμφιβολιών ισχύουν τα ακόλουθα:
Ι.Οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία παρέχονται δια του παρόντος εντύπου από τον/την κάτωθι υπογεγραμμένο/η στο
ΕUC και τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν άμεσα ή έμμεσα τόσο από το ΕUC για την επίτευξη του Σκοπού, θα προσδιορίζονται,
επισημαίνονται και καταγράφονται από το EUC ως τα προσωπικά δεδομένα του/της κάτωθι υπογεγραμμένου/ης.
ΙΙ. Όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δίδονται από τον/την κάτωθι υπογεγραμμένο/η δια του παρόντος εντύπου θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά από το ΕUC, για την επίτευξη του Σκοπού και δεν δύναται να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία ή να αποκαλυφθούν σε τρίτους
χωρίς τη συγκατάθεση του/της κάτωθι υπογεγραμμένου/η εκτός αν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για
την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) ή/και της ισχύουσας νομοθεσίας στη Κύπρο σε σχέση με
την προστασία προσωπικών δεδομένων (ως αυτή τροποποιείται από καιρού εις καιρόν) ή/και τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας
νομοθεσίας.
III. O/H κάτωθι υπογεγραμμένος/η έχει ενημερωθεί για τα δικαιώματα του σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα εν λόγω δικαιώματα
καταγράφονται αναλυτικά στη Δήλωση Απορρήτου (Privacy Notice) του Οργανισμού, αντίγραφο του οποίου ο/η κάτωθι υπογεγγραμένος/η
δύναται να βρει διαδικτυακά στο https://www.euc.ac.cy/en/legal/privacy-notice---gdpr.

PERSONAL DATA
1. I, the undersigned, hereby provide my consent to the processing of my personal information, which I have disclosed to the EUROPEAN
UNIVERSITY CYPRUS (hereinafter the “EUC”), by the EUC for the purpose of registering me as a student of the EUC (hereinafter the

2. For the avoidance of any doubt, the followings apply:
i. Any information and data provided herein by the undersigned to the EUC and which will be used, either directly or indirectly, by the EUC for
the performance of the Purpose, shall at all times be identified, clearly marked and recorded by the EUC as the personal data of the undersigned
ii. All personal data acquired from the undersigned pursuant to this form shall be solely used by the EUC for the performance of the Purpose and
shall not be further processed or disclosed to any third party without the consent of the undersigned unless this is required and/or allowed pursuant
to the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 on the Protection of Personal Data and/or the provisions of the applicable local legislation in
relation to the protection of personal data (as amended from time to time) and/or the provisions of any other applicable legislation.
iii. The undersigned has been informed of his/her rights in relation to his/her data contained herein. The aforesaid rights are outlined analytically
in the Privacy Notice of the Organization, a copy of which can be found at https://www.euc.ac.cy/en/legal/privacy-notice---gdpr.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ / IMPORTANT:
1. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε μάθημα εαν δεν έχει συμπληρωθεί επιτυχώς το προαπαιτούμενο μάθημα. Η εγγραφή είναι δυνατή μόνο οταν
υπάρχει έγκριση του/της καθηγητή/τριας.
No student will be allowed to register for a course if the prerequisites for that course are not completed, unless he/she obtains the consent of the
instructor.
2. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να κάνουν εγγραφή σε 15 με 18 πιστωτικές μονάδες / 30 ECTS. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής/τρια έχει Γενικό
Μέσο Όρο 3.00 ή μεγαλύτερο μπορεί να του επιτραπεί η εγγραφή για 21 πιστωτικές μονάδες και μπορεί να συνεχίσει να το κάνει αυτό εφ’
όσον ο Γενικός Μέσος Όρος του 3.00 διατηρείται.
The normal course load for an undergraduate student is 15-18 semester hours of credit / 30 ECTS. A student with a G.P.A. of 3.00 or better on
work completed may be permitted to register for a maximum of 21 semester hours and may continue to do so as the 3.00 average is maintained.
3. Θερινή Περίοδος: Οι φοιτητές/τριες μπορόυν να κάνουν εγγραφή από 6-9 πιστωτικές μονάδες / 15 ECTS.
The normal course load for the Summer Session is 6-9 semester hours of credit / 15ECTS.

STUDENT’S SIGNATURE/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:.............................................. DATE/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.................
ADVISOR’S SIGNATURE/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ:.................................................... DATE/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.................

