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Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων 

Cyprus News Agency 
Τ.Θ. 23947 / P.O.Box 23947 

CY1687 Λευκωσία / CY1687 Nicosia 
Τηλ./Tel: +357 22556000 
Φαξ/Fax: +357 22556103 

Email: chrysonat@cna.org.cy 
 

 

Στοιχεία Συνδρομητή/Subscriber’s Details  

Όνομα Συνδρομητή/Εταιρεία 

Subscriber’s Name / 

Company 

 

Άτομο επαφής 

Contact Name 
 

Διεύθυνση αλληλογραφίας 

Μailing Αddress 
 

Πόλη / Επαρχία 

City / Province 
 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 

Contact Telephone 
 

Φαξ/Fax  

Ηλεκτρονική διεύθυνση 

Email address 
 

Είδος Εταιρείας 

Τype of Company 

 

Εφημερίδα, Περιοδικό, Ηλεκτρονική Eφημερίδα, Ιστοσελίδα, Ραδιοσταθμός, 
Τηλεοπτικός Σταθμός, Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός,  Πρεσβεία, Πρακτορείο, Οργανισμός 
Δημόσιος ή Ιδιωτικός, Κόμμα, Ιδιώτης, Δημαρχείο Μ.Κ.Ο. (προσδιορίστε) / 
Newspaper, Magazine, Electronic Newspaper, Website, Radio Station, Television 
Station, Radio and Television Station, Embassy, Agency, Public or Private Organization, 
Political Party, Personal Subscription, Municipality, NGO (specify) 
 

 

 

Στοιχεία Χρηστών/Users details 

 Ονόματα Χρηστών/Name of Users: Email Χρηστών/User’s Email: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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Επιβεβαίωση Υπηρεσιών / Service’s confirmation 
(Σημειώστε Χ στα αντίστοιχα τετραγωνάκια/ Mark X in the corresponding squares) 

1. Ειδήσεις στα Eλληνικά – ΚΥΠΕ  
Νews in Greek – CNA 

 

2. Ειδήσεις στα Aγγλικά – ΚΥΠΕ  
News in English - CNA  

 

3. Φωτογραφική Υπηρεσία – Διεθνείς 
Photo Service – International 

 

4. Φωτογραφική Υπηρεσία – ΚΥΠΕ 
Photo Service – CNA 

 

5. Μετάδοση Ανακοινώσεων – Τύπου 
Press Releases Transmission 

 

 

Διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων 

Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) διατηρεί πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων η οποία 

είναι ευθυγραμμισμένη με τις επιταγές της για τα προσωπικά δεδομένα, του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων ( Κανονισμός 2016/679), που έχει τεθεί σε ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

από τις 25 Μαΐου 2018. Ως εκ τούτου, το ΚΥΠΕ μέσω της Πολιτικής του σας παρέχει όλες τις απαραίτητες 

και χρήσιμες ενημερώσεις για την ταυτότητα του ΚΥΠΕ, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και 

τυγχάνουν επεξεργασίας, τις διαδικασίες επεξεργασίας καθώς και πληροφορίες για τα δικαιώματα που 

έχουν τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων.   

Το ΚΥΠΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα υπό τον όρο παροχής δυνατότητας 

ατελούς τερματισμού της συνδρομής σας.  

Το ΚΥΠΕ θα σας ζητά να αναθεωρήσετε και να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία κάθε έτος.  

Αν η συνδρομή σας τερματιστεί τότε τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αυτόματα μετά την πάροδο 

6 μηνών από τον τερματισμό της συνδρομής ή της υποχρέωσης. 

 Υπογραφή :    …………………………………………………………………………… 

Όνομα συνδρομητή: ………………………………………………………………………. 

  

Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης :  

1. Αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνδρομής. 

2. Δηλώνετε ότι λάβατε γνώση σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΚΥΠΕ. 

3. Η αλλαγή των όρων και των προϋποθέσεων θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης και 

λήψης ρητής και γραπτής συναίνεσης σας.  
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Personal data management 

Cyprus News Agency (CNA) maintains privacy policy in regard to the data protection rights of 

individuals. Such policy is in compliance with the provisions of the GDPR (Regulation 2016/679) which 

is in force in all European Members since 25th of May 2018.CNA’s privacy policy includes all 

information regarding its activities, data rights that are collected and processed, the process procedures 

as well as the rights of subjects.  

CNA uses and processes data rights on the condition that your contribution is in force. CNA may request 

to review and renew your personal information every year. In case your contribution ends then your data 

rights will be erased 6 months after the termination of your contribution or obligations.  

  

Signature: …………………………………………………………………………….……..  

Subscriber’s details: ………………………………………………………………………. 

 

By signing this application you: 

1. Confirm acceptance of terms and conditions   

2. Hereby declare that you have been informed about CNΑ’s privacy rights.  

3. Any amendment on the terms and conditions will take place only after your prior information and 

receipt of your express and written consent.  
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