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1.1

Σκοπός

Αυτό το έγγραφο απευθύνεται σε σας, τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, με σκοπό
την ενημέρωση για:
τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε
τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε
την ασφάλεια που παρέχουμε
τα δικαιώματα σας
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διασφαλίζει ότι τα πιο πάνω είναι εναρμονισμένα με τον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (ΕΕ).
•
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Πολιτική
2.1
Ποιοι είμαστε;

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτό
σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι αυτό που αποφασίζει για ποιο λόγο και με ποιο
τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασία.
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2.2

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε για εσένα και πως τις συλλέγουμε;

Πληροφορίες που μας δίνετε:
2.2.1 Με την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, δημιουργούμε ένα αρχείο στο όνομά
σας. Σε αυτό το αρχείο προσθέτουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε κατά την αίτηση
εγγραφής σας.
2.2.2 Τηρούμε γενικές πληροφορίες για εσάς, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τα μαθήματα
που ολοκληρώσατε και τα προσόντα που αποκτήσατε, καθώς επίσης και βαθμολογίες
σχετικά με τις εξετάσεις, τις αξιολογήσεις και τα αποτελέσματα των μαθημάτων. Μπορεί
να μας έχετε δώσει πληροφορίες σχετικά με τις "ειδικές κατηγορίες" δεδομένων
συμπεριλαμβανομένων αυτών της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής σας, των
θρησκευτικών πεποιθήσεων σας, της σωματικής ή ψυχικής υγείας σας, ή/ και γενετικά
δεδομένα.
Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα:
2.2.3 Αυτόματη συλλογή πληροφοριών σχετικά με εσάς γίνεται κατά την είσοδο σας στο
δίκτυο του Πανεπιστημίου, ενσύρματο ή ασύρματο. Χωρίς τις πληροφορίες αυτές, η
σύνδεση στο δίκτυο δεν είναι δυνατή. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει
και να διαχειρίζεται τις πληροφορίες κίνησης σας στο δίκτυο, για σκοπούς προστασίας
του δικτύου πληροφορικής.
Πληροφορίες που συλλέγουμε από τρίτους:
2.2.4 Τα απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα κατά την εγγραφή σας μεταβιβάζονται σε μας
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Μπορούμε επίσης να επικοινωνήσουμε με
άλλο οργανισμό ή εκπαιδευτικό ίδρυμα για να επιβεβαιώσουμε τα προσόντα που έχετε
αποκτήσει.
2.3

Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

2.3.1 Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ένα ευρύ φάσμα των προσωπικών σας δεδομένων
προκειμένου να σας παραδώσουμε τις υπηρεσίες μας και να σας υποστηρίξουμε, να
διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις λειτουργίες μας και να ανταποκριθούμε στις νομικές
μας υποχρεώσεις.
2.3.2 Χρησιμοποιούμε τις "ειδικές κατηγορίες" των δεδομένων σας για δραστηριότητες όπως:
Παροχή ίσων ευκαιριών ή για να προσδιορίζουμε εάν χρειάζεστε υποστήριξη.
Πληροφορίες για τυχόν αναπηρίες ή/ και ειδικές απαιτήσεις που έχετε θα
χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουμε τις απαραίτητες διευκολύνσεις για να είστε σε
θέση να ανταποκριθείτε στους ακαδημαϊκούς ή/και ερευνητικούς σας στόχους.
2.3.3 Μπορείτε να μας υποβάλετε πρόσθετες πληροφορίες που ανήκουν στις "ειδικές
κατηγορίες", για παράδειγμα ιατρικά στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με τη θρησκεία
σας που μπορεί να διαφοροποιούν τον τρόπο παρακολούθησης μαθημάτων ή την
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διεξαγωγή των εξετάσεων. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για τον σκοπό
για τον οποίο δόθηκαν.
2.3.4

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε
νόμιμο λόγο να το κάνουμε.
Οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι ακόλουθοι:

•
•
•
•
•
•

Έχει δοθεί συναίνεση από εσάς
Γίνεται στα πλαίσια εκτέλεσης σύμβασης που έχουμε μαζί σας
Επιβάλλεται συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Πανεπιστημίου
Επιβάλλεται διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος σας (ανθρωπιστικοί σκοποί π.χ.
επιδημίες, ανταπόκριση σε καταστροφές)
Αποτελεί μέρος εκπλήρωσης καθήκοντος για δημόσιο συμφέρον ή άσκηση δημόσιας
εξουσίας του Πανεπιστημίου
Αποτελεί μέρος του έννομου συμφέροντος του Πανεπιστημίου

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων παρατίθεται πιο κάτω:
Κατηγορία
Προσωπικού
Δεδομένου
Προσωπικά Δεδομένα:
Όνομα, Διεύθυνση,
ημερομηνία γέννησης
Ειδικές κατηγορίες
προσωπικών
δεδομένων

Πως συλλέγεται

Σκοπός

Αίτηση/ Εγγραφή

Για ταυτοποίηση του
φοιτητή και για
επικοινωνία

Για υλοποίηση της
σύμβασης που έχουμε
μαζί σας

Αίτηση/ Εγγραφή

Στατιστικούς λόγους
/παροχή ίσων
ευκαιριών/ παροχή
διευκολύνσεων

Για την άσκηση του
δημόσιου και του
έννομου συμφέροντος
του Πανεπιστημίου

π.χ. Θρησκεία,
Εθνικότητα, Ποινικές
διώξεις, Υγεία.
Δεδομένα που
αφορούν
παρουσιολόγια

CCTV

Οπτικοακουστικό
Υλικό
(Βιντεοσκοπήσεις και
φωτογραφήσεις)

Νόμιμη βάση
επεξεργασίας

Και

Παρουσιολόγια
μαθημάτων

Μέσω του
συστήματος CCTV του
Πανεπιστημίου
Κατά την διάρκεια
τελετών/ συνεδρίων

Για την
παρακολούθηση της
συμμετοχής σας στα
μαθήματα
Υποστήριξη των
μαθησιακών στόχων
Για την εξασφάλιση
ενός ασφαλούς
περιβάλλοντος
Για ιστορικούς
σκοπούς/ τήρηση
αρχείων και για την
προώθηση και

Μέσω Συγκατάθεσης
Για την άσκηση του
δημόσιου και του
έννομου συμφέροντος
του Πανεπιστημίου

Για την επίτευξη του
έννομου συμφέροντος
του Πανεπιστημίου
Για την επίτευξη του
έννομου συμφέροντος
του Πανεπιστημίου
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Βαθμολογίες και
ανατροφοδότηση

Γραπτά/ εργασίες κτλ

Δεδομένα που
αφορούν την χρήση
της Βιβλιοθήκης

Μέσω της
ηλεκτρονικής σας
πρόσβασης ή μέσω
του δανεισμού
έντυπου υλικού
Μέσω της Υπηρεσίας
Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας
και της διαδικασίας
παραπομπής για
αξιολόγηση

Ιατρικά Δεδομένα

Ποινικά μητρώα και
δεδομένα που
αφορούν πειθαρχικά
παραπτώματα

Αίτηση/ Εγγραφή
ή ως αποτέλεσμα
απόφασης
δικαστηρίου/
αρμόδιου οργάνου
κατόπιν έρευνας

προβολή του
Πανεπιστημίου
Για την μέτρηση της
αποδοτικότητας σας
Για την διαχείριση των
μαθημάτων και την
υποστήριξη των
μαθησιακών στόχων
του Πανεπιστημίου
Για παροχή στήριξης
και ασφάλειας

Για υλοποίηση της
σύμβασης που έχουμε
μαζί σας
Για υλοποίηση της
σύμβασης που έχουμε
μαζί σας

Για υλοποίηση της
σύμβασης που έχουμε
μαζί σας
Και

Για προσδιορισμό
κατά πόσο οι φοιτητές
είναι κατάλληλοι για
να παρακολουθήσουν
μαθήματα

Μέσω Συγκατάθεσης
Για την άσκηση του
δημόσιου
συμφέροντος και της
έννομης υποχρέωσης
του Πανεπιστημίου

.
2.3.5 Δεσμευόμαστε στην επίτευξη μιας σύννομης και δίκαιης επεξεργασίας των
προσωπικών σας δεδομένων, τηρουμένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (2016/679) και κάθε τροποποίησης του
εφαρμόζοντας ορθές πρακτικές για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Η ασφάλεια στην διατήρηση των προσωπικών σας πληροφορίων αποτελεί βασική
αρχή και τυχόν μεταφορά τους εντός του Πανεπιστημίου σκοπεί στην υποστήριξη της
μάθησης, της έρευνας και στην παροχή ποιοτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εσάς.
Διαχείριση ανεπιθύμητων επικοινωνιών
2.3.6 Θα επικοινωνούμε μαζί σας στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών μας ή για τυχόν
υποστήριξη.
2.3.7 Μπορεί επίσης να σας κοινοποιήσουμε πρόσθετη πληροφόρηση που αφορά στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου ή για να σας καλέσουμε να συμμετέχετε σε κάποια έρευνα για
να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.
2.3.8 Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για τους σκοπούς αυτούς
μπορείτε να μας το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στην 4η ενότητα.
2.4

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα;
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2.4.1

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με συγκεκριμένους
οργανισμούς για συγκεκριμένους σκοπούς. Για παράδειγμα:

•

Με την εγγραφή σας ως φοιτητής μοιραζόμαστε πληροφορίες με την Πανεπιστημιακή
Ένωση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην οποία γίνεστε αυτόματα μέλος.
Μοιραζόμαστε δεδομένα με κρατικούς οργανισμούς στις περιπτώσεις εκτέλεσης
νομικής ή κανονιστικής υποχρέωσης π.χ. Διακρατική συμφωνία μεταξύ Κύπρου και
Ελλάδας για παροχή σίτισης σε Ελλαδίτες φοιτητές.
Άλλους οργανισμούς για συνεργασία και για στήριξη και ενίσχυση των φοιτητών π.χ.
Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών.
Με δυνητικούς εργοδότες για σκοπούς ένταξης των φοιτητών στην αγορά εργασίας.

•

•
•

2.5

Άλλοι τρόποι με τους οποίους ενδέχεται να μοιραζόμαστε τα
προσωπικά σας δεδομένα

Μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία εάν είμαστε υποχρεωμένοι να τα αποκαλύψουμε
ή να τα μοιραστούμε για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση, να
εντοπίσουμε ή να αναφέρουμε ένα έγκλημα, να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους όρους
των συμβάσεων μας ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια
των επισκεπτών και των φοιτητών μας. Ωστόσο, πάντα θα προσπαθήσουμε να
διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής θα
εξακολουθήσουν να προστατεύονται.
2.6

Μεταφέρουμε τα δεδομένα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

2.6.1 Γενικά, οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές
μας ή σε εφαρμογές που βασίζονται σε συστήματα που βρίσκονται εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.6.2 Πληροφορίες δύναται να διαβιβαστούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση
που φοιτητής μεταβεί στο εξωτερικό συμμετέχοντας σε προγράμματα ανταλλαγής/
κινητικότητας φοιτητών ή σε δυνητικούς εργοδότες για σκοπούς ένταξης στην αγορά
εργασίας.
2.6.3 Ενημερώνεστε σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα μεταβιβαστούν εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνονται όλα τα εύλογα διαβήματα για να διασφαλίσουμε
ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας όπως αναγράφονται στα άρθρα 45-46
του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των δικαιωμάτων της ιδιωτικότητας σας,
σε συνάρτηση με την πολιτική που ακολουθούμε. Η διασφάλιση θα γίνει μέσω της
επιβολής συμβατικών υποχρεώσεων στον αποδέκτη των προσωπικών σας στοιχείων.

2.7

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
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2.7.1 Το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία καθορίζεται από ένα
σύνολο παραγόντων, όπως ο σκοπός μας για τη χρήση των πληροφοριών και οι νομικές μας
υποχρεώσεις.
2.7.2 Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα διατήρησης για πληροφορίες και διατηρούμε αναγνωρίσιμα
αρχεία μόνο εφόσον έχουν νόμιμο ή επιχειρηματικό σκοπό:

Προσωπικά δεδομένα που
περιλαμβάνονται στα/ στις
Αιτήσεις Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου
Αιτήσεις Στέγασης
Αιτήσεις Διευκολύνσεων
Αιτήσεις Εργοδότησης
Αιτήσεις Υποτροφιών

Λίστες δικαιούχων κουπονιών σίτισης

Αιτήσεις στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών
Στοιχεία για έκδοσης Βίζας
Αιτήσεις για Βραβεία

Ενδιάμεσες Βαθμολογίες Μαθημάτων
Τελικές Βαθμολογίες Μαθημάτων
2.8

Περίοδος διατήρησης
Ενόσω είναι ενεργός φοιτητής του ΠΚ
Ενόσω είναι ενεργός φοιτητής του ΠΚ
Ενόσω είναι ενεργός φοιτητής του ΠΚ
Ενόσω είναι ενεργός φοιτητής του ΠΚ
8 χρόνια μετά τη λήξη της υποτροφίας.
για έλεγχο από το Υπ. Οικονομικών ή Υπ.
Παιδείας και Πολιτισμού ή για έκδοση
βεβαίωσης μετά από αίτημα του
υπότροφου.
8 χρόνια μετά την παραλαβή κουπονιών για
έλεγχο από το Υπ. Οικονομικών ή Υπ.
Παιδείας και Πολιτισμού ή για έκδοση
βεβαίωσης μετά από αίτημα του φοιτητή
Ενόσω είναι ενεργός φοιτητής του ΠΚ
Ενόσω είναι ενεργός φοιτητής του ΠΚ
Για όσα χρόνια διαρκεί το Βραβείο για
πιθανή ενημέρωση του χορηγού ή για
έκδοση βεβαίωσης μετά από αίτημα του
βραβευθέντα.
για 120 χρόνια
για 120 χρόνια

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τους φοιτητές

2.8.1 Μολονότι οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
δεν συνηθίζουν να συλλέγουν ή να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, παρόλα αυτά
αν συντρέχει επιτακτικός λόγος (όπως ανάθεση εργασίας/ μελέτης ή στα πλαίσια μιας
ερευνητικής δραστηριότητας) που καθιστά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
απαραίτητη αυτό θα γίνει κατόπιν έγκρισης από τον υπεύθυνο ακαδημαϊκό. Πρέπει
επίσης να ενημερώσετε τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων μας,
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην 4η ενότητα αυτού του εγγράφου.
2.8.2 Στην περίπτωση που ακολουθείτε τις οδηγίες 2.8.1 το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα είναι ο
υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα είστε
εσείς και θα φέρετε πλήρη ευθύνη.
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2.9

Τα δικαιώματά σας

2.9.1 Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, αναγνωρίζει σε εσάς, ως υποκείμενα
προσωπικών δεδομένων ορισμένα δικαιώματα. Ο κανονισμός αποσκοπεί στην ενδυνάμωση
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, ιδίως την προστασία των
προσωπικών δεδομένων και της ελεύθερης κυκλοφορίας τους. Για την ενάσκηση
οποιουδήποτε δικαιώματος, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες στην
4η ενότητα του παρόντος του εγγράφου.
2.9.2 Τα δικαιώματα σας είναι τα ακόλουθα:
•

Δικαίωμα ενημέρωσης: Δικαιούστε να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων, τους λόγους που συλλέγονται, επεξεργάζονται και από
ποιον, και με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Δικαιούστε επίσης να
λαμβάνετε αντίγραφα εγγράφων που σας αφορούν.

•

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Δικαιούστε να ζητήσετε και να λάβετε
αντίγραφο οποιωνδήποτε πληροφοριών που τηρούνται σχετικά με το πρόσωπό σας
υποβάλλοντας αίτημα για το σκοπό αυτό.

•

Δικαίωμα διόρθωσης: Δικαιούστε να προβείτε σε διόρθωση ανακριβειών ή
λανθασμένων πληροφοριών καθώς και σε συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που
αφορούν το άτομό σας.

•

Δικαίωμα στη διαγραφή (λήθη): Δικαιούστε όταν δεν επιθυμείτε πλέον την
επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, να ζητήσετε τη διαγραφή
τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο
νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.

•

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε από τον
υπεύθυνο της επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των
δεδομένων αμφισβητείται ή είναι παράνομη ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται
πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, ή
όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρόκειται να προβεί στην διαγραφή τους και εσείς
έχετε λόγους να μην το επιθυμείτε.

•

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Δικαιούστε να λαμβάνετε δεδομένα για
περαιτέρω ιδιωτική χρήση καθώς και να διαβιβάζετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον. Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε κοινώς αναγνωρίσιμο μορφότυπο,
καθώς επίσης και την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό.

•

Δικαίωμα εναντίωσης: Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή για λόγους που
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Επιπλέον, όταν τα προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για
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σκοπούς της απευθείας εμπορικής προώθησης (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης
προφίλ), έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία αυτή.
•

Δικαίωμα στην εναντίωση στη λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένα μέσα:
Δικαιούστε να εναντιωθείτε σε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να ζητήσετε όπως οι
αποφάσεις να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαστήκαμε τα
προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε είτε στον Υπεύθυνο Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κύπρου είτε στον Επίτροπο Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους βρίσκονται πιο κάτω στην
4η ενότητα.

3

Γλωσσάριο

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» / «προσωπικά δεδομένα»:
κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο
των δεδομένων). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα
μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο
ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό
αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη
σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα
του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«υπεύθυνος επεξεργασίας»:
το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο καθορίζει τους
σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
«αποδέκτης»:
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία
κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.
«γενετικά δεδομένα»:
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού
προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση
βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου και τα οποία παρέχουν μοναδικές
πληροφορίες σχετικά με την φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«βιομετρικά δεδομένα»:
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δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία
συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα
οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού
προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα.
«δεδομένα που αφορούν την υγεία»:
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός
φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και
τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.
«εποπτική αρχή»:
ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από κράτος μέλος (Επίτροπο Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)
«υπεύθυνος προστασίας δεδομένων»
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι οποιοσδήποτε συμμετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε
όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ο οποίος έχει εχέγγυα ανεξαρτησίας παρακολουθεί τη
συμμόρφωση με την νομοθεσία αποτελώντας, συγχρόνως, το σημείο επαφής με την εποπτική
αρχή (Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, εκτός από τον ρόλο που έχει σε επίπεδο συμμόρφωσης
μέσω της εφαρμογής εργαλείων λογοδοσίας, ενεργεί επίσης και ως μεσολαβητής μεταξύ των
διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων και
επιχειρησιακές μονάδες του ίδιου οργανισμού).
«ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή,
τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε
συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών
δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν
την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο
προσανατολισμό.
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