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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Εγώ ο/η αιτητής/τρια δια του παρόντος εντύπου συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων, τα οποία παρείχα
με το παρόν έγγραφο στον Οργανισμό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (εφεξής το "ΕΠΚ") από:
α)το ΕΠΚ με σκοπό (i) την εγγραφή μου στα πιο πάνω μαθήματα κατά το πιο πάνω αναφερόμενο ακαδημαϊκο έτος και εξάμηνο
(εφέξης ο “Σκοπός Εγγραφή”)
β)ερευνητικές

εταιρείες

με

τις

οποίες

το

ΕΠΚ

συνεργάζεται

(εφέξης

η

“Ερευνητική

Εταιρεία”)

με

σκοπό

(i)τη διεξαγωγή έρευνας, για λογαριασμό του ΕΠΚ, (εφέξης η “Έρευνα”) και/ή (ii) την επικοινωνία μαζί μου μέσω ταχυδρομείου,τηλεφώνου,
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο σε σχέση ή συναφή με την Έρευνα (εκτός εάν εγώ, ο/η κάτωθι υπογεγγραμμένος/η,
έχω ρητά εκφράσει τη μη-συγκατάθεση μου πιο κάτω)
2.Κατανοώ ότι σε περίπτωση που εγώ, ο/η αιτητής/τρια, δεν επιθυμώ όπως η Ερευνητική Εταιρεία επικοινωνεί μαζί μου με τον πιο πάνω
τρόπο έχω τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ενημερώσω το ΕΠΚ και/ή την Ερευνητική Εταιρεία μέσω των διαθέσιμων μεθόδων επικοινωνίας
3. Προς αποφυγή τυχών αμφιβολιών ισχύουν τα ακόλουθα:
Ι.Οποιεσδήποτε
πληροφορίες
και
δεδομένα,
τα
οποία
παρέχονται
δια
του
παρόντος
εντύπου
από
τον/την
αιτητή/τρια

στο

ΕΠΚ και τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από το ΕΠΚ και/ή Ερευνητική Εταιρεία (ανάλογα με την περίπτωση) για την επίτευξη του Σκοπού Εγγραφής και/ή την
Έρευνα

(ανάλογα

με

την

περίπτωση),

θα

προσδιορίζονται,

επισημαίνονται

και

καταγράφονται

από

το

ΕΠΚ

και/ή

Ερευνητική

Εταιρεία

(ανάλογα με την περίπτωση) ως τα προσωπικά δεδομένα του/της αιτητή/τριας.
ΙΙ. Όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δίδονται από τον/την κάτωθι υπογεγραμμένο/η δια του παρόντος εντύπου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το ΕΠΚ και/η
Ερευνητική Εταιρεία, για την επίτευξη του Σκοπού και/ή την Έρευνα (ανάλογα με την περίπτωση)

και δεν δύναται να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία

ή να αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του/της αιτητή/τριας 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 αιτητής/τρια 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
αιτητής/τρια
δύναται να βρει διαδικτυακά στο https://www.euc.ac.cy/en/legal/privacy-notice---gdpr. Για την αποφυγή τυχόν αμφιβολιών ο/η αιτητής/τρια δια του παρόντος
εντύπου βεβαιώνει ότι είναι πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τα δικαιώματα του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε μάθημα εαν δεν έχει συμπληρωθεί επιτυχώς το προαπαιτούμενο μάθημα. Η εγγραφή είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχει έγκριση του/της
καθηγητή/τριας.
2. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να κάνουν εγγραφή μέχρι 30 ECTS.
3. Θερινή Περίοδος: Οι φοιτητές/τριες μπορόυν να κάνουν εγγραφή μέχρι 15 ECTS.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ :..................................................................................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...............

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ :.......................................................................................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...............

