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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

 

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Σκοπός – Νομική Βάση 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αποφάσισε την δωρεάν εξ αποστάσεως/ 
διαδικτυακή επιμόρφωση των Απόδημων και Κύπριων της Διασποράς (νέων άνω των 16 ετών), με την 
οργάνωση διαδικτυακών μαθημάτων και διαλέξεων, η πραγματοποίηση των οποίων θα γίνει από το Σχολείο 
Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστήμιου Κύπρου.  

Προς επίτευξη του ανωτέρου σκοπού και με την ελεύθερη/ρητή συγκατάθεση σας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (στοιχεία επικοινωνίας της Γραμματείας του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας: 
ηλεκτρονική διεύθυνση: smgreek@ucy.ac.cy και τηλέφωνο: 22-892028), θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται 
τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις βασικές Αρχές που διέπουν το Νομοθετικό πλαίσιο για την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και Ν. 125(Ι)/2018) ήτοι τις αρχές 
της νομιμότητας, περιορισμού του σκοπού, διαφάνειας, ελαχιστοποίησης, ακρίβειας, περιορισμού της 
περιόδου αποθήκευσης, εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας και λογοδοσίας. 

Σύμφωνα με τον Ν.144/89, σκοπός του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η προαγωγή της επιστήμης, της 
παιδείας, του πολιτισμού, αλλά και η ενίσχυση της γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών της, με τη 
διδασκαλία, τη μάθηση, την έρευνα, την καινοτομία και άλλα μέσα, και ειδικότερα: 

(α) Η παροχή εκπαίδευσης κυρίως σε ειδικότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική, οικονομική και 
πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας και του λαού της Κύπρου ως συνόλου˙ 

(β) η παροχή μέσων και δυνατοτήτων εκπαίδευσης σε Πανεπιστημιακό επίπεδο σε πρόσωπα που έχουν τα 
απαιτούμενα προσόντα˙ 

(γ) η παροχή των κύκλων σπουδών και των προγραμμάτων που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο ή με 
βάση τον παρόντα Νόμο˙ 

(δ) η προαγωγή της γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών της με τη διδασκαλία, την έρευνα και άλλα μέσα 
και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες, οι οποίες συνάδουν με την ακαδημαϊκή ιδιότητα των μελών του, 
ως μια σημαντική μορφή παρέμβασης στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, 
επιχειρηματικών -μέσω καινοτομίας- κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων του τόπου και της 
κοινωνίας γενικότερα˙ 

(ε) η ενθάρρυνση της μελέτης, της έρευνας και της δημιουργικότητας και η παροχή διευκολύνσεων προς 
τούτο γενικά˙ 

(στ) η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελεύθερης επιστημονικής αναζήτησης και 
διακίνησης ιδεών˙ 

(ζ) η συμβολή στην αλληλοκατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων της Δημοκρατίας και η καλλιέργεια των 
παραδόσεων και του πολιτισμού τους˙ 

(η) η ανάπτυξη συνεργασίας με ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα και επιχειρήσεις˙ 
(θ) η παροχή και απονομή πτυχίων, μεταπτυχιακών τίτλων, διπλωμάτων και άλλων τίτλων. 

 
Κατηγορίες Υποκειμένων των Δεδομένων:  
Οι απόδημοι νέοι της διασποράς (άνω των 16 ετών), που δηλώνουν συμμετοχή για την εξ αποστάσεως/ 
διαδικτυακή επιμόρφωση. 
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Πηγή και Συλλογή Κατηγοριών Προσωπικών Δεδομένων:  
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα συλλέξει, με τη συγκατάθεση σας, για την επίτευξη 
των ανωτέρω σκοπών τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στο άτομό σας: ονοματεπώνυμο, 
ηλεκτρονική διεύθυνση, χώρα και ηλικία.  

 
Αποδέκτες των Δεδομένων: 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας:  
▪ θα κοινοποιήσει τα πιο πάνω προσωπικά σας δεδομένα στο Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας και 

συγκεκριμένα στην κα. Νίκη Μοδέστου (στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: 22-400239, ηλεκτρονική 
διεύθυνση: nmodestou@presidency.gov.cy και διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 56, 1082, Λευκωσία) και 

▪ δεν θα κοινοποιεί τα δεδομένα σας εκτός από την περίπτωση που επιβάλλεται από το εθνικό ή ενωσιακό 
δίκαιο. 

 
Εμπιστευτικότητα και Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων: 
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν εμπιστευτικά και ασφαλή. Για την ασφάλεια των προσωπικών 
δεδομένων λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση. 

 
Μέθοδος και Μέσα Πραγματοποίησης της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω της 
εφαρμογής Zoom είναι για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τα διαδικτυακά εξ αποστάσεως 
μαθήματα και διαλέξεις, (α) δεν θα οπτικογραφηθούν, (β) δεν θα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 
κατά τρόπο ασύμβατο προς τους πιο πάνω σκοπούς, (γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο 
αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των 
δεδομένων») και (δ) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το 
υποκείμενο των δεδομένων.   

 
Διαβίβαση Δεδομένων:  
Δεν θα γίνεται διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων. 

 
Διατήρηση Δεδομένων:  
Τα δεδομένα θα φυλαχθούν μέχρι 6 μήνες και μετά θα καταστραφούν.  

 
Άσκηση Δικαιωμάτων Υποκειμένων των Δεδομένων 
Σύμφωνα με το Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε τα 
ακόλουθα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε εντός της χρονικής περιόδου των έξι (6) 
μηνών για την οποία θα διατηρούνται τα δεδομένα που σας αφορούν: 

Δικαίωμα Πρόσβασης (άρθρο 15 Κανονισμού: Μπορείτε να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με την 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πρόσβαση και άλλες πληροφορίες. 

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 Κανονισμού): Μπορείτε να ζητήσετε την διόρθωση ανακριβών ή την 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας, επικοινωνώντας με το σχολείο.  

Δικαίωμα Διαγραφής (άρθρο 17 Κανονισμού): Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας 
υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 17 του Κανονισμού. 
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Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 Κανονισμού): Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον 
περιορισμό των δεδομένων σας στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Άρθρο 18 του Κανονισμού. 

Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21(1) Κανονισμού): Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και 
για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21(1) του Κανονισμού. 

Μπορείτε να ασκήσετε τα πιο πάνω δικαιώματα καθώς και οποιοδήποτε αίτημα σας μέσω επικοινωνίας με 
την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα. Χρύσω Αγαπίου (στοιχεία 
επικοινωνίας: ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@ucy.ac.cy και τηλέφωνο: 22-894361) ή να αποταθείτε στην 
Γραμματεία του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου (στοιχεία επικοινωνίας της 
Γραμματείας: ηλεκτρονική διεύθυνση: smgreek@ucy.ac.cy και τηλέφωνο: 22-892028).  

Διατηρείτε επίσης το δικαίωμά σας εάν διαπιστώσετε ότι λαμβάνει χώρα παράνομη επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων ή ότι έχουν παραβιασθεί τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας 
δεδομένα για  υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας  οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα 
της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκληση της. 

 
 
 

 
Β. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

Με την παρούσα δηλώνω με πλήρη επίγνωση των ανωτέρω ότι *Αποδέχομαι/ Δεν Αποδέχομαι 
όπως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέξει και επεξεργαστεί τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα 
ήτοι το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τη χώρα και την ηλικία μου για τους 
σκοπούς που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και αφορούν στην δωρεάν 
επιμόρφωση των αποδήμων της διασποράς (νέων άνω των 16 ετών) με την οργάνωση 
μαθημάτων και διαλέξεων εξ αποστάσεως/ διαδικτυακά. Η υλοποίηση της εξ 
αποστάσεως/διαδικτυακής επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί από το Σχολείο Ελληνικής 
Γλώσσας του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Μπορώ οποτεδήποτε να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου 
με σχετική επικοινωνία μου με την Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@ucy.ac.cy.  
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