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Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την εκκαθάριση της εταιρείας Olympic 
Insurance Company Ltd. 

 
1. Σύμφωνα με τον περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμο, Ν.96(Ι)/2000, ως έχει τροποποιηθεί («Νόμος 

Μηχανοκίνητων Οχημάτων») και άλλων Ευρωπαϊκών και Εθνικών Οδηγιών, καθώς και άλλων συναφών Διεθνών Συμβάσεων, το Ταμείον 
Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων («Ταμείο»), έχει την νομική υποχρέωση σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποζημιώνει άτομα τα οποία 
έχουν υποστεί ζημιά στο όχημα τους, ή άλλη υλική ζημιά, σωματικές βλάβες ή που έχουν αποβιώσει ως αποτέλεσμα τροχαίου ατυχήματος 
και για το οποίον ευθύνονται άτομα ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές εταιρείες που βρίσκονται υπό εκκαθάριση. 

 
2. Με την απόφαση ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2019, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε Διάταγμα διορίζοντας τον κ. Παύλο Νακούζη 

και τον Επίσημο Παραλήπτη (συλλογικά καλούμενοι ως «Εκκαθαριστές») ως Εκκαθαριστές της εταιρείας Olympic Insurance Company Ltd 
(«Olympic»). 
 

3. Με βάση τα πιο πάνω, το Ταμείο και οι Εκκαθαριστές (συλλογικά καλούμενοι ως «Υπεύθυνοι Επεξεργασίας») είναι υπεύθυνοι για τη 
συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση υποβολής απαίτησης σε σχέση με όχημα που ήταν ασφαλισμένο 
με την εταιρεία Olympic.   

 
4.  Για ποιο λόγο επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας; 

i. Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις: Για τη συμμόρφωση με το Διάταγμα ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2019, το Νόμο 
Μηχανοκίνητων Οχημάτων, και άλλων Ευρωπαϊκών και Εθνικών Οδηγιών καθώς και άλλων συναφών Διεθνών Συμβάσεων. 

ii. Διασφάλιση των έννομων συμφερόντων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας και των απαιτητών: Η επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων μπορεί να είναι αναγκαία για την διασφάλιση των έννομων συμφερόντων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας και των 
απαιτητών, όπως η εξέταση και η ικανοποίηση  των απαιτήσεων.  

iii. Νομικές αξιώσεις: Για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον Δικαστηρίων ή εξωδικαστικών διαδικασιών 
iv. Εκπλήρωση δημοσίου συμφέροντος: Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας εξασφαλίζουν ότι παρέχεται η σωστή και δίκαιη αποζημίωση 

σε άτομα που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα ανεξαρτήτως του ασφαλιστικού καθεστώτος του ατόμου που προκάλεσε το τροχαίο 
ατύχημα ή του γεγονότος ότι η Olympic βρίσκεται υπό εκκαθάριση. 

v. Η Συγκατάθεσή σας: Σε περιπτώσεις όπου έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών 
σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση Ζήνωνος 
Σώζου 23, 2ος Όροφος, Λευκωσία 1075, ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο dpo@mif.org.cy. 

 
5.  Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργάζονται οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας; 

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ενδέχεται να συλλέξουν και να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα προσώπων που εμπλέκονται σε 
απαίτηση που αφορά όχημα το οποίο ήταν ασφαλισμένο με την Olympic. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα επεξεργαστούν μόνο τα 
προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις απαραίτητες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την εξέταση και ικανοποίηση 
των απαιτήσεων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Στοιχεία αναγνώρισης και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου)  

• Πληροφορίες ασφαλιστικής κάλυψης (π.χ. αριθμό συμβολαίου κλπ.). 

• Στοιχεία εμπλεκόμενων οχημάτων και οδηγών οχημάτων (π.χ. αριθμό εγγραφής οχήματος, ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη,  
ονοματεπώνυμο οδηγού). 

• Δεδομένα υγείας (π.χ. σωματικές βλάβες, ιατρικές εκθέσεις). 

• Στοιχεία ατυχήματος (π.χ. ημερομηνία ατυχήματος, τοποθεσία ατυχήματος κλπ.). 

• Στοιχεία και λεπτομέρειες ζημίων (π.χ. όχημα, περιουσία). 
 
6. Ποιοι είναι οι πιθανοί αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων; 

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας από τους εξωτερικούς συνεργάτες των Υπεύθυνων Επεξεργασίας, όπως 
δικηγόρους, παρόχους υποστήριξης τεχνολογιών πληροφορικής (ΙΤ), ιατρούς, αντιπροσώπους, συμβούλους και εξωτερικούς παρόχους 
υπηρεσιών. Επίσης, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ενδέχεται να διαβιβάσουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες οι οποίες δεν 
παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα λαμβάνουν μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι τα προσωπικά δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τρίτους υπόκεινται σε ικανοποιητική 
προστασία.  
 

7. Από πού συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα; 
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας, συλλέγονται από τους 
απαιτητές, κυβερνητικές αρχές, και ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών. 

   
8. Για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Γενικότερα, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο στα πλαίσια 
εξέτασης και ικανοποίησης της απαίτησης. 

 
9. Τι δικαιώματα έχετε κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας; 

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο του αρχείου των κατηγοριών των προσωπικών σας δεδομένων τα 
οποία διατηρούνται από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας, να αιτηθείτε τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, να 
αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή να ζητήσετε  περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης έχετε το δικαίωμα 
να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση σας και να υποβάλετε παράπονο  
στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 
10. Πως μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω; 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ταμείου, στην  
ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@mif.org.cy. 
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