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Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων
Η Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων αφορά τις KKP Audit Limited, KKP
Accountancy Services Ltd and KKP International Group
Ltd.

Privacy and Personal Data Protection Policy

Η
KKP ως παροχής λογιστικών, ελεγκτικών,
Φορολογικών, διοικητικών και άλλων συμβουλευτικών
υπηρεσιών διασφαλίζει, το απόρρητο και την
προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην πιο
κάτω πολιτική θα περιγράψουμε πώς αυτό είναι εφικτό
καθώς και τα δικαιώματα σας.

KKP, as accounting, audit, tax, administrative, and other
consulting service provider, ensure, the protection and
privacy of your personal data. In the following policy, we
will outline how this is made possible, as well as your
rights.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε, μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
dpo@kkp.com.cy ή τηλεφωνικά στο 00357 24818300.
Αδειοδότηση
Η KKP είναι αδειοδοτημένη από τον Σύνδεσμο
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) με σκοπό την
παροχή λογιστικών, ελεγκτικών, Φορολογικών και
διοικητικών υπηρεσιών
Υπεύθυνος Επεξεργασίας & Εκτελών την Επεξεργασία
Προσωπικών Δεδομένων
Έκαστη εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και
ταυτόχρονα ο Εκτελών την Επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων, αναλόγως της περίπτωσης, με σκοπό την
παροχή λογιστικών, ελεγκτικών και διοικητικών
υπηρεσιών, υπό την εποπτεία του ΣΕΛΚ.
Έννοια προσωπικών δεδομένων
Προσωπικά είναι τα δεδομένα βάσει των οποίων ένα
φυσικό πρόσωπο μπορεί να ταυτοποιηθεί και τα οποία
μπορούν να ομαδοποιηθούν ως ακολούθως:
• Προσωπικές Πληροφορίες: όνομα, επώνυμο,
τίτλο, φωτογραφία, εθνικότητα, ημερομηνία
γέννησης, φύλο, σχέση με τρίτα πρόσωπα,
θέση, εργοδότης, αντίγραφο ταυτότητας,
διαβατηρίου, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας,
τραπεζικά έγγραφα, ΑΦΜ και Αρ. ΦΠΑ
• Πληροφορίες
επικοινωνίας:
αριθμός
τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου, ηλεκτρονική
και ταχυδρομική διεύθυνση
• Χρηματοοικονομικές πληροφορίες οι οποίες
απαιτούνται σύμφωνα με την νομοθεσία για την
παρεμπόδιση και την καταπολέμηση του
ξεπλύματος παράνομου χρήματος
• Επιχειρηματικές πληροφορίες: δεδομένα τα
οποία προσδιορίζουν τον πελάτη σε σχέση με το
ζήτημα το οποίο ανατέθηκε στην εταιρεία ή στο
οποίο εμπλέκεται
• Πληροφορίες Πληρωμών: μέθοδος πληρωμής,
αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, ταυτότητα
δικαιούχων,
εξασφαλίσεις
ασφάλειας
λογαριασμών,
τιμολόγια,
καταστάσεις

In case you wish, you may contact us
dpo@kkp.com.cy or by calling to 00357 24818300.

This Privacy and Personal Data Protection Policy applies
to KKP Audit Limited, KKP Accountancy Services Ltd and
KKP International Group Ltd.

at

Licensing
KKP is licensed from the Institute of Certified Public
Accountants of Cyprus (ICPAC) for providing accounting,
audit, Tax and administrative services.
Personal Data Controller & Personal Data Processor
Each company is the Personal Data Controller and, at the
same time, is the Personal Data Processor, in order to
provide accounting, audit and administrative services,
under the supervision of the ICPAC.
Definition of Personal Data
Personal data means any information according to
which, a natural person can be identified and which,
may, be grouped as follows:
• Personal information: fist name, surname, title,
photograph, nationality, date of birth, gender,
relationship to third persons, position,
employer, copy of passport or identity, utility
bills, bank statements, Tax Number and VAT
Number
• Contact details: telephone and fax number,
email and postal/residential address;
• Financial information required for anti-money
laundering or compliance purposes;
• Business information: data identifying the client
in relation to matters on which you instruct us
or in which you are involved;
• Payment details:
payment method, bank
account number, account holder name, account
security details, invoice records, payment
records, SWIFT details, IBAN details, payment
amount, payment date, records of cheques;
• Information from publicly available sources

•
•
•
•
•

λογαριασμού, SWIFT details, IBAN details,
πληρωτέα ποσά, ημερομηνία πληρωμών,
επιταγές
Πληροφορίες από δημόσιες και κρατικές πηγές
Πληροφορίες σε σχέση με έρευνες και
διαδικασίες, εφόσον είναι απαραίτητες για την
παροχή των υπηρεσιών του ομίλου
Πληροφορίες νομικών και φυσικών προσώπων
τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στις εταιρείες
μας
Πληροφορίες σε σχέση με προηγούμενα
ποινικά αδικήματα και καταδίκες όταν αυτό
επιτρέπεται από την νομοθεσία
Κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία για την
παροχή των υπηρεσιών των εταιρειών

•
•
•

•

Information in connection with investigations or
proceedings: where this is necessary to provide
our services to you
Contact details and other information about you
or your company or organization where you
provide services to our Company
Criminal record data: where permitted by
national law and appropriate to do so, such as
existence of prior criminal offences or
convictions;
Any other information relating to you which you
may provide to us, if required by us in order to
be able to provide legal and other services to
you

Συλλογή προσωπικών δεδομένων
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων μας με τους πιο κάτω κυρίως τρόπους:
• Απευθείας από τους πελάτες και συνεργάτες
• Από Δημοσιοποιημένα από τα υποκείμενα των
δεδομένων αρχεία
• Από Δημόσια αρχεία και κρατικές πηγές
• Από παροχή υπηρεσιών από τρίτους προς τον
όμιλο
• Μέσω της Ιστοσελίδας του
• Through screening providers who assist us on
our legal obligations

Collection of Personal Data
We collect personal data in the course of our work, in
the following ways:
• Directly from our clients and associates;
• From records you have publicized;
• From public records and government sources;
• When you provide services to our company;
• Through your Website;
• Through screening providers who assist us on our
legal obligations.

Χρήση προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών σε
σχέση με λογιστικά/ελεγκτικά/συμβουλευτικά και
άλλα ζητήματα προς εσας.
• Για την καλύτερη διαχείριση της επιχειρηματικής
μας σχέσης και επικοινωνίας μαζί σας.
• Για συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και
κανονισμούς.
• Για
διαδικτυακή
ασφάλεια
από
μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
• Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτικές
αποφάσεις.
• Για σκοπούς χρηματοοικονομικής διαχείρισης των
εταιρειών μας.
• Για σκοπούς έρευνας με διασφάλιση των
συμφερόντων σας και των συμφερόντων της
εταιρειών μας σε κάθε επίπεδο.

Use of Personal Data
Your personal data will be used in the following
occasions:
• For the best possible provision of services related to
accounting / auditing / advisory and other issues to
our clients.
• For the best possible management of our business
relationship and communication with you.
• For compliance with the applicable laws and
applicable laws and regulations.
• For the purpose of online security against
unauthorized access.
• For purposes of adherence to binding decisions.
• For the financial management of our companies.
• For purposes of research, while safeguarding your
best interests and those of our companies, at every
level.

Αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα εφαρμόζουμε τις πιο κάτω αρχές:
• Αρχή της νομιμότητας, της ισότητας και της
διαφάνειας σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά
δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας δίκαια και
νόμιμα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του
κανονισμού.
• Αρχή του περιορισμένου σκοπού, σύμφωνα με την
οποία τα προσωπικά δεδομένα αποκτούνται για ένα
ή περισσότερους συγκεκριμένους και νόμιμους
σκοπούς και δεν τυγχάνουν επεξεργασίας πέραν
των σκοπών αυτών.
• Αρχή της ελαχιστοποίησης, σύμφωνα με την οποία
τα προσωπικά δεδομένα δεν υπερβαίνουν το σκοπό
ή τους σκοπούς για τους οποίους θα τύχουν
επεξεργασίας.
• Αρχή της ακρίβειας, σύμφωνα με την οποία τα
προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και
επικαιροποιημένα όπου αυτό καθίσταται δυνατό.
• Αρχή της περιορισμένης φύλαξης, σύμφωνα με την
οποία τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για
όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την
εκτέλεση αυτών των σκοπών και όχι περισσότερο.
• Αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία ο
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την
επεξεργασία είναι υπεύθυνοι και πρέπει να
αποδεικνύουν τη συμμόρφωση τους με τα
δικαιώματα και τις αρχές του κανονισμού.
• Αρχή της ακεραιότητας και της εμπιστοσύνης,
σύμφωνα με την οποία λαμβάνονται κατάλληλα
μέτρα έναντι της παράνομης επεξεργασίας των
δεδομένων καθώς και έναντι της εκ λάθους
διαρροής ή καταστροφής τους.
• Αρχή της μεταβίβασης, σύμφωνα με την οποία τα
προσωπικά δεδομένα δεν μεταφέρονται σε κράτος
ή περιοχή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου, εκτός εάν αυτό το κράτος ή η περιοχή
διασφαλίζει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας για
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας σε σχέση με
την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Principles of processing Personal Data
When processing personal data, we apply the following
principles:
• The Principle of Lawfulness, Fairness and
Transparency, according to which personal data
shall be processed lawfully, fairly, in a transparent
manner and in accordance with the requirements of
the applicable laws and regulations.
• The Principle of Purpose Limitation, according to
which Personal Data are collected for specified,
explicit and legitimate purposes and not further,
processed in a manner that is incompatible with
those purposes.
• The Principle of Data Minimization according to
which Personal Data shall be limited to what is
necessary in relation to the purposes for which they
are processed.
• The Principle of Accuracy according to which,
Personal Data shall be accurate and, where
necessary, kept up to date.
• The Storage Limitation Principle according to which,
Personal Data shall be kept for no longer than is
necessary for the purposes for which the personal
data are processed and no longer.
• The Accountability Principle according to which, the
Personal Data Controller and the Personal Data
Processor take responsibility for and comply with
the other rights and principles of the applicable laws
and regulations.
• The Principle of Integrity and Confidentiality
according to which, the appropriate security
measures are in place to protect the personal data
against unauthorized data processing as well as
against any leakage or destruction.
• The Principle of Transfer according to which the
transfer of personal data to countries or regions
outside the EEA is restricted, unless the specific
country or region guarantees an adequate level of
protection for your rights and freedoms in relation
to the processing of their personal data

Νομιμότητα επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων
Η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών
σας δεδομένων γίνετε όπου αυτό είναι αναγκαίο. Η
αναγκαιότητα προκύπτει στις περιπτώσεις εκτέλεσης
των συμβατικών μας υποχρεώσεων μαζί σας αλλά και
κατά τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές μας
υποχρεώσεις, όπως ενδεικτικά είναι η εφαρμογή των
αρχών παρεμπόδισης του ξεπλύματος παράνομου
χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της
φορολογικής νομοθεσίας. Περαιτέρω μπορεί να

Lawful basis for processing Personal Data
The collection, processing and use of your Personal Data
is conducted wherever necessary. Such a necessity
arises when performing our contractual obligations with
you, but also during compliance with our legal
obligations, including, but not limited to, when applying
anti-money laundering and terrorist financing principles
and the tax legislation. Furthermore, we may need to
collect and process specific categories of data for a

χρειαστεί να προβούμε σε συλλογή και επεξεργασία
ειδικών κατηγοριών δεδομένων για νόμιμο σκοπό
σύμφωνα με την νομοθεσία. Έννομα συμφέροντα,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αποτελούν τα κάτωθι:
• Παροχή
ελεγκτικών,
λογιστικών,
συμβουλευτικών υπηρεσιών
• Διαχείριση επιχειρηματικών σχέσεων
• Κατανόηση και ανταπόκριση στις ανάγκες των
πελατών
• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Βεβαίωση ασφάλειας της λειτουργίας της
εταιρείας και των συστημάτων πληροφορικής
• Συμμόρφωση
με
ισχύοντες
νόμους,
κανονισμούς ή απαιτήσεις επαγγελματικού
σώματος στο οποίο οι εταιρείες είναι μέλη

legitimate purpose under the law. Such legitimate
interests include, but are not limited to:
• Provision of audit / accounting / advisory services
• Business relations management;
• Understanding and responding to our clients’ needs;
• Improvement of the provided services;
• Safeguarding the operations of the company and its
IT systems.
• Compliance with applicable laws, regulations or
professional body requirements in which the
companies are members

Διατήρηση & Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων
Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό
διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του
νόμιμου σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, εκτός εάν
η περίπτωση εντάσσεται σε κάποια από τις εξαιρέσεις
του
Κανονισμού.
Ακολούθως
τα
δεδομένα
διαγράφονται ή καταστρέφονται, σε εύλογο χρονικό
διάστημα αναλόγως της ποσότητας, του είδους και του
κινδύνου. Νοείται ότι η εταιρεία δύναται να διατηρήσει
τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση προάσπισης των
έννομων συμφερόντων της σε δικαστικές διαδικασίες
μέχρι την πλήρη διευθέτηση τους.
Τα δικά σας δικαιώματα
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα δικαιώματα σας, τα
οποία έχουμε συνοψίσει ενδεικτικά πιο κάτω:
• Δικαίωμα στη διαφανή επικοινωνία.
• Δικαίωμα στην ενημέρωση σχετικά με το σκοπό για
τον οποίο παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα
και για την χρήση η οποία θα ακολουθήσει.
• Δικαίωμα στην πρόσβαση στα δεδομένα σας
κατόπιν αιτήματος.
• Δικαίωμα στην διόρθωση, με σκοπό τη διόρθωση
ανακριβειών ή τη συμπλήρωση ελλείψεων κατόπιν
γραπτού ή προφορικού σας αιτήματος.
• Δικαίωμα στη διαγραφή, για τα δεδομένα σας τα
οποία δεν υφίσταται πλέον νόμιμος σκοπός
επεξεργασίας κατόπιν γραπτού ή ηλεκτρονικού
αιτήματος.
• Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας
κατόπιν γραπτού ή ηλεκτρονικού αιτήματος, με
σκοπό τη διακοπή της επεξεργασίας, χωρίς αυτό να
συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων.
• Δικαίωμα στη φορητότητα, με σκοπό την απόκτηση
των δεδομένων σας για χρήση σε διάφορες
υπηρεσίες.
• Δικαίωμα στην εναντίωση, με σκοπό την εναντίωση
σε νομικό καθήκον ή εκτέλεση δημοσίου
καθήκοντος της εταιρείας και της άμεσης
προώθησης υπηρεσιών.

Retention & Deletion of Personal Data
We keep personal data for as long as it is necessary to
carry out the lawful purpose for which it was collected,
unless the case falls under one of the exceptions
described in the applicable laws and regulations. Data is
subsequently erased or destructed within a reasonable
period of time depending on the quantity, type and risk.
It is understood that the company may retain personal
data in the event of defending its legal interests in any
court proceedings until it has been fully settled.

Individual Rights
It is imperative to know your rights including to the ones
listed below:
• The Right to be Informed.
• The Right to be Informed in relation to the purpose
for which you provide your personal data and their
subsequent use.
• The Right to Access your personal data, following an
access request.
• The Right to Rectification in order to have inaccurate
or incomplete personal data rectified, following a
request, preferably to be made and submitted by
email.
• The Right to Erasure for your personal data that is no
longer necessary for the purpose, which it was
originally collected or processed for, following a
request, preferably to be made and submitted by
email.
• The Right to Restrict Processing in order to suppress
or limit the use of your personal data, but without
erasing it, following a request, preferably to be
made and submitted by email.
• The Right to Data Portability in order to receive your
personal data in a structured, commonly used and
machine readable format for use in various services.
• The Right to Object enabling you to stop processing
of your data, if it is processed for direct marketing

•

purposes or the Company carrying out a task in the
public interest or its legal duty.
The Right to lodge a complaint with the competent
supervisory authority, in case you consider that the
processing of your personal data violates your rights
(www.dataprotection.gov.cy).
Notification of personal data breach
In the case of a breach of your personal data, we will
notify the competent supervisory authority, not later
than 72 hours after having become aware of it, unless
the breach is unlikely to result in a risk to your rights and
freedoms. At the same time, we will take all necessary
steps to prevent and mitigate such breach. If, for any
reason, it is not possible to notify the competent
supervisory authority within 72 hours, we will
adequately explain the reasons for such delay. In the
event that the breach may result in a high risk for your
rights and freedoms, we will communicate with you,
orally or in writing, describing the nature of the breach
and provide recommendations for mitigating any
adverse consequences.

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια
εποπτική αρχή, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων •
παραβιάζει
τα
δικαιώματα
σας.
(www.dataprotection.gov.cy)

Κοινοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων
Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας
δεδομένων, θα ενημερώσουμε εντός 72 ωρών από την
ώρα που λάβαμε γνώση, την αρμόδια εποπτική αρχή,
εκτός εάν η παραβίαση δεν ενδέχεται να επιφέρει
κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.
Περαιτέρω θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την αποτροπή και τoν μετριασμό μιας τέτοιας
παραβίασης. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί
δυνατό να ενημερώσουμε την αρμόδια εποπτική αρχή
εντός 72 ωρών, θα επεξηγήσουμε επαρκώς τους λόγους
της καθυστέρησης. Στην περίπτωση δε κατά την οποία η
παραβίαση ενδεχομένως να έχει υψηλό ρίσκο για τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, θα προβούμε σε
προφορική και/ή γραπτή ανακοίνωση, η οποία θα
περιγράφει τη φύση της παραβίασης και θα περιέχει
συστάσεις για τον μετριασμό των δυσμενών συνεπειών.
Κοινοποίηση Δεδομένων σε Τρίτους
Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν
σε τρίτους και ειδικότερα:
• Στο προσωπικό των εταιρειών μας για την
καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς
εσάς.
• Έμπιστους συνεργάτες (λογιστές-ελεγκτές,
δικηγόρους,
συμβούλους
πληροφορικής,
παροχείς λογισμικών προγραμμάτων)
• Αρμόδια εποπτικά όργανα για συμμόρφωση με
τον Νόμο και κάθε άλλο φορέα αναλόγως της
περίπτωσης σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες
• Αρμόδιες κρατικές και εποπτικές αρχές
• Αρχές τήρησης δημόσιων αρχείων
• Σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στην βάση
ρητών οδηγιών σας και γραπτής συγκατάθεσης.

Sharing data with Third Parties
Your personal data may be shared with third parties and
in particular, with:
• The staff of our companies in the course of providing
the best possible service to you;
• Trusted partners (accountants, auditors, IT
consultants, software providers etc.)
• Law enforcement bodies and regulators and any
other parties required in connection with legal
proceedings;
• Competent public and supervisory authorities;
• Authorities for keeping public records;
• Any other person on the basis of your definite
instructions and written consent.

Μεταφορά
προσωπικών
δεδομένων
εκτός
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
Η KKP προωθεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε
υπεύθυνους ή εκτελούντες την επεξεργασία Τρίτων
χωρών, όταν και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και
νοουμένου
ότι
παράλληλα
πληρούνται
οι
προϋποθέσεις, τις οποίες θέτει η ισχύουσα νομοθεσία.

Transfer of personal data outside the EEA

Δεδομένα Χρήσης
Μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας
("Δεδομένα χρήσης"). Αυτά τα Δεδομένα μπορεί να
περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP του
υπολογιστή σας, ο τύπος προγράμματος περιήγησης, η
έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες που
επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής,
ο χρόνος πλοήγησης, αναγνωριστικά συσκευών και
άλλα διαγνωστικά δεδομένα.
Δεδομένα Παρακολούθησης & Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες
παρακολούθησης για την παρακολούθηση της
δραστηριότητας στην Υπηρεσία μας και τη διατήρηση
ορισμένων πληροφοριών.
Τα cookies είναι αρχεία με μικρό όγκο δεδομένων που
μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό
αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στο
πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και
αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Οι τεχνολογίες
παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται επίσης είναι
φάρους, ετικέτες και δέσμες ενεργειών για τη συλλογή
και παρακολούθηση πληροφοριών και τη βελτίωση και
ανάλυση της Υπηρεσίας μας.
Μπορείτε να δώσετε οδηγίες στο πρόγραμμα
περιήγησής σας να απορρίψει όλα τα cookies ή να
υποδείξει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, εάν
δεν δεχτείτε cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε μερικές από τις υπηρεσίες μας.
Παραδείγματα Cookies που χρησιμοποιούμε:
• Cookies συνόδου. Χρησιμοποιούμε cookies
συνόδου για να λειτουργήσουμε την υπηρεσία
μας.
• Cookies προτιμήσεων. Χρησιμοποιούμε cookie
προτιμήσεων για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις
σας και τις διάφορες ρυθμίσεις.
• Cookie ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε cookies
ασφαλείας για λόγους ασφαλείας.

Usage data
We may also collect information how the Service is
accessed and used ("Usage Data"). This Usage Data may
include information such as your computer's IP address,
browser type, browser version, the pages you visit, the
time and date of your visit, the browsing time, device
identifiers and other diagnostic data.

KKP forward your personal data to third country data
processors or controllers, where and when this is
deemed necessary, and provided, at the same time, that
the conditions laid down by the applicable law apply.

Tracking & Cookies Data
We use cookies and similar tracking technologies to
track the activity on our Service and hold certain
information.
Cookies are files with small amount of data which may
include an anonymous unique identifier. Cookies are
sent to your browser from a website and stored on your
device. Tracking technologies also used are beacons,
tags, and scripts to collect and track information and to
improve and analyze our Service.
You can instruct your browser to refuse all cookies or to
indicate when a cookie is being sent. However, if you do
not accept cookies, you may not be able to use some
portions of our Service.
Examples of Cookies we use:
• Session Cookies. We use Session Cookies to
operate our Service.
• Preference Cookies. We use Preference Cookies
to remember your preferences and various
settings.
• Security Cookies. We use Security Cookies for
security purposes.

Μεταφορά δεδομένων
Transfer Of Data
Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Your information, including Personal Data, may be
Προσωπικών Δεδομένων, μπορούν να μεταφερθούν και transferred and maintained on computers located

να διατηρούνται σε υπολογιστές που βρίσκονται εκτός
της πολιτείας σας, επαρχίας, χώρας ή άλλης
κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι περί
προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από
αυτούς της δικαιοδοσίας σας.
Εάν βρίσκεστε εκτός Κύπρου και επιλέγετε να μας
παρέχετε πληροφορίες, παρακαλούμε να σημειώσετε
ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων
των Προσωπικών Δεδομένων, στην Κύπρο και
επεξεργαζόμαστε εκεί.
Η συγκατάθεσή σας για την παρούσα Πολιτική
Απορρήτου, ακολουθούμενη από την υποβολή των
πληροφοριών αυτών, αποτελεί τη σύμφωνη γνώμη σας
για τη συγκεκριμένη μεταφορά.
Η KKP θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να
διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με
ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η μεταφορά
των Προσωπικών σας Δεδομένων δεν θα
πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή εκτός εάν
υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της
ασφάλειας των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών
πληροφοριών.
Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες
Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς
άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν
κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα
κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους.
Σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική απορρήτου για
κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε.
Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε
καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές
απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων
ή υπηρεσιών τρίτου μέρους.
Πολιτική Ανηλίκων
Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας
κάτω των 14 ετών χωρίς τη συγκατάθεση γονέων ή
κηδεμόνα ("Ανήλικοι").
Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά στοιχεία από
άτομα κάτω των 14 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας
και γνωρίζετε ότι οι Ανήλικοι σας έχουν παράσχει
Προσωπικά Δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας. Αν
συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά
Δεδομένα από ανηλίκους χωρίς επαλήθευση της
συγκατάθεσης των γονέων, λαμβάνουμε μέτρα για την
κατάργηση αυτών των πληροφοριών από τους
διακομιστές μας

outside of your state, province, country or other
governmental jurisdiction where the data protection
laws may differ than those from your jurisdiction.
If you are located outside Cyprus and choose to provide
information to us, please note that we transfer the data,
including Personal Data, to Cyprus and process it there.
Your consent to this Privacy Policy followed by your
submission of such information represents your
agreement to that transfer.
KKP will take all steps reasonably necessary to ensure
that your data is treated securely and in accordance with
this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data
will take place to an organization or a country unless
there are adequate controls in place including the
security of your data and other personal information.

Links To Other Sites
Our Service may contain links to other sites that are not
operated by us. If you click on a third-party link, you will
be directed to that third party's site. We strongly advise
you to review the Privacy Policy of every site you visit.
We have no control over and assume no responsibility
for the content, privacy policies or practices of any thirdparty sites or services.

Minor's Privacy
Our Service does not address anyone under the age of
14 without parent or guardian consent ("Minors").
We do not knowingly collect personally identifiable
information from anyone under the age of 14. If you are
a parent or guardian and you are aware that your Minors
have provided us with Personal Data, please contact us.
If we become aware that we have collected Personal
Data from minors without verification of parental
consent, we take steps to remove that information from
our servers.

