
 

 

Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Τελευταία ενημέρωση: 19/03/2019 

1. Εισαγωγή 

Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (ΦΕΚ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο και ιδρύθηκε το 1965.  

Το 1966 η ΦΕΚ έγινε πλήρες μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας της Τέχνης της Φωτογραφίας 

(Federation Internationale de l’Art Photographique - FIAP). 

Κατά τα επόμενα χρόνια, η φωτογραφία ως μια μορφή τέχνης αναπτύχθηκε και η αποδοχή της ως 

μέσο έκφρασης, επέτρεψε την ανάπτυξη των διεργασιών της ΦΕΚ.  Από το 1985 δημιουργήθηκαν 

Τμήματα της ΦΕΚ σε τέσσερεις πόλεις, τη Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα.  Μελη μας 

μπορούν να γίνουν όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου, ανεξάρτητα θρησκείας και εθνικότητας. 

Η ΦΕΚ έχει αναδειχθεί σε ένα αναγνωρισμένο εικαστικό σώμα, που οργανώνει ετήσια και διεθνή 

φωτογραφικά γεγονότα, όπως διαγωνισμούς, εκθέσεις, σεμινάρια, διαλέξεις αλλά και φωτογραφικές 

εξορμήσεις και συζητήσεις. 

Η ΦΕΚ δεσμεύεται να προφυλάξει την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων των μελών της, 

σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR).  Σε 

αυτό το κείμενο επεξηγούμε πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

2. Πως χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα 

2.1 Κατά την εγγραφή σας ως μέλος της ΦΕΚ συλλέγουμε τα πιο κάτω προσωπικά δεδομένα 

(«Δεδομένα Εγγραφής»): 

 Αριθμός Μέλους της ΦΕΚ (που δημιουργείται όταν εγγράφεστε για πρώτη φορά ως μέλος 

της ΦΕΚ) 

 Όνομα 

 Επώνυμο 

 Πλήρη Ταχυδρομική Διεύθυνση ( Προαιρετικά αν θέλετε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά 

μας δελτία μέσω ταχυδρομείου) 

 Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

 Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας (email) 

 Ημερομηνία Εγγραφής 

 Τελευταία Ημερομηνία Πληρωμής Συνδρομής 

2.2 Μπορεί να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Εγγραφής σας.  Η πηγή λήψης των δεδομένων 

αυτών είναι η αίτηση εγγραφής.  Αυτά τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να 

μπορούμε να παρέχουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας και να επικοινωνούμε μαζί σας.  



2.3 Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα Εγγραφής σας για να σας αποστέλλουμε τα 

ενημερωτικά μας δελτία.  Αυτό γίνεται αφού μας δώσετε την συγκατάθεση σας. 

 2.4  Η Νομική Βάση που διέπει την επεξεργασία των Δεδομένων Εγγραφής σας είναι επίσης τα 

έννομα συμφέροντα μας και υποχρεώσεις, δηλαδή η τήρηση του αρχείου μελών μας και οι 

υποχρέωσεις της ΦΕΚ έναντι του Εφόρου Σωματείων στην Κύπρο. 

2.5 Επίσης μπορούμε να ζητήσουμε τα ακόλουθα Προσωπικά σας Δεδομένα, όταν λαμβάνετε 

μέρος σε φωτογραφικούς διαγωνισμούς που διοργανώνονται από την ΦΕΚ και/ή σε 

συνεργασία με άλλα Σωματεία ή Οργανισμούς και Φορείς. («Δεδομένα Φωτογραφικών 

Διαγωνισμών»): 

 Αριθμός Μέλους της ΦΕΚ (αν είσαστε Μέλος της ΦΕΚ) 

 Όνομα  

 Επώνυμο 

 Φωτογραφικοί Τίτλοι που σας απονεμήθηκαν (π.χ. AFIAP, EFIAP, κλπ) 

 Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

 Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας (Email) 

 Αν είστε Στρατιώτης ή Φοιτητής (για σκοπούς παραχώρησης έκπτωσης) 

 5-ψήφιο κωδικό αριθμό που εσείς αποφασίζετε και θα χρησιμοποιείται ως μοναδικός 

αριθμός ταυτοποίησης κατά την κρίση των φωτογραφιών 

 Οι φωτογραφίες που αποστέλλετε στον διαγωνισμό  

 Ο Τίτλος κάθε φωτογραφίας 

2.6 Η πηγή των Δεδομένων Φωτογραφικών Διαγωνισμών, είναι η Αίτηση Συμμετοχής σας στο 

διαγωνισμό. 

2.7 Μπορεί να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Φωτογραφικών Διαγωνισμών για την οργάνωση, 

την προετοιμασία και εκτέλεση της κρίσης των φωτογραφιών που αποστέλλετε στο 

διαγωνισμό. 

2.8 Το Όνομα, Επώνυμο και οι Φωτογραφικοί Τίτλοι σας καθώς και οι φωτογραφίες σας και οι 

Τίτλοι τους, μπορεί να εμφανίζονται σε λίστες / καταλόγους ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 

και νικητών του διαγωνισμού.  Αυτές οι λίστες και οι φωτογραφίες σας, μπορεί να 

δημοσιοποιούνται σε φωτογραφικούς καταλόγους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε Μέσα 

Μαζικής Επικοινωνίας και το Διαδίκτυο.  

2.9 Μπορεί να χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Φωτογραφικών Διαγωνισμών για να επικοινωνούμε 

μαζί σας για να σας κοινοποιήσουμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

2.10 Μπορεί επίσης να συλλέγουμε τα πιο κάτω Προσωπικά σας Δεδομένα, όταν κάνετε εγγραφή 

σε σεμινάρια που διοργανώνονται από την ΦΕΚ («Δεδομένα Σεμιναρίων»): 

 Αριθμός Μέλους της ΦΕΚ (αν είσαστε Μέλος της ΦΕΚ) 

 Όνομα  

 Επώνυμο 

 Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

 Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας (Email) 



2.11 Τα Δεδομένα Σεμιναρίων θα χρησιμοποιούνται για την οργάνωση των σεμιναρίων και την 

παρακολούθηση των συνδρομών στα σεμινάρια. 

 2.12 Τα Δεδομένα Σεμιναρίων μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μας μαζί σας για 

τους σκοπούς του σεμιναρίου. 

3. Παροχή των Προσωπικών Στοιχείων σας σε άλλους 

3.1 Μπορεί να δώσουμε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Στοιχεία, όπου αυτή η πρόσβαση 

κρίνεται αναγκαία με βάση τις Νομικές Υποχρεώσεις της ΦΕΚ ή για την προστασία των 

Νομικών Συμφερόντων άλλου φυσικού ή Νομικού προσώπου.  Η νομική βάση για αυτή την 

επεξεργασία, είναι οι νομικές υποχρεώσεις της ΦΕΚ και συγκεκριμένα η ορθολογιστική και 

νόμιμη τήρηση του Αρχείου Μελών της ΦΕΚ. 

3.2 Δεν θα μοιραστούμε ή αποστείλουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτους εκτός των 

λόγων που αναφέρονται στην Παράγραφο 3.1 πιο πάνω. 

4. Διατήρηση και Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων 

4.1  Τα Προσωπικά Δεδομένα που διαχειριζόμαστε για όποιοδήποτε σκοπό που ορίζεται σε αυτή 

την Πολιτική,  δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από ότι είναι απαραίτητο για τον σκοπό ή 

τους σκοπούς που αναφέρονται. 

4.2 Ολα τα Προσωπικα σας Δεδομένα όπως αυτά περιγράφονται στην Παράγραφο 2 πιο πάνω, 

θα διατηρούνται όπου υπάρχει τέτοια υποχρέωση και είναι απαραίτητα για την διαφύλαξη των 

Νομικών Δικαιωμάτων της ΦΕΚ ή άλλου Φυσικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας. 

4.2  Θα διαγράφουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας ως ακολούθως: 

(α)  Τα Δεδομένα Εγγραφής σας θα διατηρηθούν μέχρι να ζητήσετε την διαγραφή τους από 

τα συστήματα μας και τα αρχεία μας.  Αυτό μπορεί να γίνει αποστέλλοντας μας email στο 

email επικοινωνίας όπως αυτό φαίνεται στην Παράγραφο 9.2 του κειμένου, ζητώντας μας 

να διαγράψουμε τα στοιχεία σας.   

(β)  Τα Δεδομένα Φωτογραφικών Διαγωνισμών θα διατηρηθούν μέχρι να ζητήσετε την 

διαγραφή τους από τα συστήματα και αρχεία μας.  Αυτό μπορεί να γίνει αποστέλλοντας 

μας email στο email επικοινωνίας όπως αυτό φαίνεται στην Παράγραφο 9.2 του κειμένου, 

ζητώντας μας να διαγράψουμε τα στοιχεία σας. 

(γ)  Τα Προσωπικά σας Στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί σε Φωτογραφικούς Καταλόγους είτε 

σε έντυπη είτε ηλεκτρονική μορφή, δεν μπορούν να διαγραφούν. 

(δ)  Τα Δεδομένα Φωτογραφικών Σεμιναρίων που σας αφορούν, θα διατηρηθούν μέχρι να 

ζητήσετε την διαγραφή τους από τα συστήματα και αρχεία μας.  Αυτό μπορεί να γίνει 

αποστέλλοντας μας email στο email επικοινωνίας όπως αυτό φαίνεται στην Παράγραφο 

9.2 του κειμένου, ζητώντας μας να διαγράψουμε τα στοιχεία σας.  

  



5.  Τα δικαιώματα σας 

5.1  Τα βασικά σας νομικά δικαιώματα με βάση τον νόμο περί Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων είναι: 

(α)  δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας 

δεδομένα.  Μπορείτε να ζητήσετε από την ΦΕΚ να σας αποστείλει τα προσωπικά σας 

δεδομενα που διατηρεί στα αρχεία της, τόσο σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, 

επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην Παράγραφο 

9.2 πιο κάτω.  Η ΦΕΚ θα σας αποστείλει τα στοιχεία σας σε 3-4 εργάσιμες μέρες. 

(β)  δικαίωμα αλλαγής: Μπορείτε να ζητήσετε από τη ΦΕΚ να διορθώσει τα προσωπικά σας 

στοιχεία, αποστέλλοντας την Αίτηση Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων που θα 

βρείτε στο αντίστοιχο Παράρτημα της ΦΕΚ όπου κάνατε την εγγραφή σας σαν μέλος. 

(γ)  δικαίωμα στη λήθη (διαγραφή):  Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή των Προσωπικών 

σας Στοιχείων αποστέλλοντας μας email στο email επικοινωνίας όπως αυτό φαίνεται στην 

Παράγραφο 9.2 του κειμένου, ζητώντας μας να διαγράψουμε τα στοιχεία σας. Η διαγραφή 

των στοιχείων σας υπόκειται στους όρους της Παραγράφου 4 πιο πάνω. 

(δ) Ανάκληση συγκατάθεσης: Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας σε οτιδήποτε 

έχετε ήδη δώσει την συγκατάθεση σας στην ΦΕΚ, αποστέλλοντας μας ηλεκτρονικό μήνυμα  

στο email επικοινωνίας όπως αυτό φαίνεται στην Παράγραφο 9.2 του κειμένου. 

6.  Τί είναι τα cookies 

6.1  To cookie είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια σειρά από 

γράμματα και αριθμούς) το οποίο αποστέλλεται από την σελίδα που επισκέπτεστε στο 

δυαδίκτυο και φυλάσσετε στον υπολογιστή σας από τον φυλλομετρητή σας (browser). Το 

αναγνωριστικό αυτό αποστέλλεται πίσω στην ιστοσελίδα κάθε φορά που ο φυλλομετρητής 

σας έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα. 

6.2  Τα Cookies μπορεί να είναι «μόνιμα» ή «προσωρινά». Ένα μόνιμο cookie θα φυλαχθεί στον 

υπολογιστή σας και θα διατηρηθεί ανάμεσα στις επισκέψεις σας σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα, 

εκτός αν διαγραφεί από εσάς πριν την ημερομηνία λήξης του. Αντίθετα το προσωρινό cookie, 

θα διαγραφεί όταν κλείσετε τον φυλλομετρητή σας. 

6.3  Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τον επισκέπτη μιας 

ιστοσελίδας, αλλά οι πληροφορίες αυτές μπορούν να συσχετισθούν με τις πληροφορίες που 

δυλάσσουμε για εσάς. 

7.  Χρήση των Cookies στην επίσημη ιστοσελίδα της ΦΕΚ 

7.1  Η επίσημη ιστοσελίδα μας που βρίσκεται στην διεύθυνση www.cps.com.cy χρησιμοποιεί  

cookies και αυτά τα cookies μπορεί να φυλάσσονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε 

την ιστοσελίδα μας. 

7.2  Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία «Google Analytics» για να αναλύουμε την χρήση 

και επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Η υπηρεσία Google Analytics μαζεύει πληροφορίες 

για την χρήση της ιστοσελίδας μας μέσω cookies. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για 

την δημιουργία αναφορών για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. 

http://www.cps.com.cy/


 

8. Αλλαγές στην Πολιτική 

8.1 Μπορεί να κάνουμε αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά 

καιρούς και να δημοσιεύουμε την νέα μας πολιτική. 

8.2  Θα σας ενημερώνουμε για όποιεσδήποτε αλλαγές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 

9.  Τα στοιχεία μας 

9.1 Είμαστε εγγεγραμμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο και τα κατά τόπους γραφεία μας βρίσκονται 

στις διευθύνσεις:  

Τμήμα Λευκωσίας  

Ξάνθης Ξενιέρου 53 

Τ.Κ. 29070 

1620 Λευκωσία  

cps.cyprus@gmail.com 

Τμήμα Λεμεσού  

Οδός Αγκύρας 120, 1ος Όροφος,  

3042 Λεμεσος 

Τηλ. 25 384381 

cps.limassol@primehome.com 

Τμήμα Πάφου 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 

40-43 Αθηνάς,  

8010 Πάφος 

fekpaphos@gmail.com 

9.2  Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ως πιο κάτω: 

(α)  ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις διεύθυνσεις που αναφέρονται πιο 

πάνω, 

(β)  χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.cps.com.cy 

 


