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Το παρόν έγγραφο απευθύνεται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου με 
σκοπό την ενημέρωση τους για τα ακόλουθα: 

➢ Το Ρόλο του Πανεπιστημίου σε συνάρτηση με τα Προσωπικά Δεδομένα (ΠΔ), 
 

➢ Τη Συλλογή ΠΔ, 
 

➢ Την Επεξεργασία ΠΔ, 
 

➢ Τη Διαβίβαση ΠΔ, 
 

➢ Τη Διαβίβαση ΠΔ εκτός Πανεπιστημίου για Σκοπούς Αρχειοθέτησης προς το Δημόσιο συμφέρον ή 
Επιστημονικής / Ιστορικής Έρευνας ή για Στατιστικούς σκοπούς ή για λόγους Δημόσιας Υγείας, 
 

➢ Τη Διαβίβαση ΠΔ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
 

➢ Την Περίοδο Διατήρησης των ΠΔ, 
 

➢ Την Επεξεργασία ΠΔ από Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες, 
 

➢ Τον τρόπο Άσκησης των Δικαιωμάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών 
 

και 
 

➢ Τo Δικαίωμα Επικοινωνίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών τόσο με την Υπεύθυνη Προστασίας 
Δεδομένων του Πανεπιστημίου, όσο και με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, εφαρμόζει τις Πρόνοιες:  

➢ Του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κανονισμός για την Προστασία των Φυσικών 
Προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης 
Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών (ΓΚΠΔ / GDPR)  
και  

➢ Της Εθνικής Νομοθεσίας, ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας 
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών 
Νόμος 2018 (Ν.125(Ι)/2018). 

Η ασφάλεια της επεξεργασίας των πληροφοριών αποτελεί βασική παράμετρο προστασίας των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι προτεραιότητα. 

Η επιλογή των κατάλληλων μέτρων εξαρτάται από πολλές παραμέτρους όπως το είδος επεξεργασίας, τη 
φύση των δεδομένων και το περιβάλλον της επεξεργασίας, τη δυνατότητα ταυτοποίησης του ατόμου, τον 
κίνδυνο που συνεπάγεται για τα ατομικά του δικαιώματα για κάθε είδος επεξεργασίας, τη διαβίβαση 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εντός και εκτός Ευρωπαϊκού Χώρου κ.ά.  

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

2.1 Ο Ρόλος του Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), ως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αποφασίζει τους σκοπούς  και τον τρόπο 
συλλογής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών, καθώς επίσης 
και τους τρόπους με τους οποίους θα τύχουν επεξεργασίας.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, 
καθώς και τους κινδύνους, το ΠΚ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία 
διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ / GDPR. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται 
όταν κρίνεται απαραίτητο. 

Ένας από τους κεντρικούς άξονες για το Σύννομο της Επεξεργασίας είναι η τήρηση των Αρχών που 
προβλέπονται στο Άρθρο 5 παρ. 1 του Κανονισμού, ήτοι η Αρχή:  

➢ Της Νομιμότητας, Αντικειμενικότητας και Διαφάνειας, 
➢ Του Περιορισμού του Σκοπού,  
➢ Της Ελαχιστοποίησης των Δεδομένων,  
➢ Της Ακρίβειας, 
➢ Του Περιορισμού της Περιόδου Αποθήκευσης 

και  
➢ Της Ακεραιότητας και Εμπιστευτικότητας. 

  
Στο Άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού γίνεται αναφορά στην Αρχή της Λογοδοσίας. Το ΠΚ, ως Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με την παρ. 
1. Συνεπώς, το ΠΚ οφείλει αφενός να συμμορφώνεται με τις Αρχές της παρ. 1 και αφετέρου να 
αποδεικνύει ανά πάσα στιγμή τη συμμόρφωσή του. 

 

2.2 Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 
2.2.1   Δεδομένα που Συλλέγονται από τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες  

Κατά την εγγραφή έκαστου Μεταπτυχιακού Φοιτητή/τριας σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που 
επιλέγει να φοιτήσει στο ΠΚ, η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του ΠΚ και η Σχολή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, δημιουργούν αρχείο / μερίδα στο λογισμικό πρόγραμμα BANNER εισάγοντας 
τις σχετικές πληροφορίες. Στη συνέχεια, έκαστος Φοιτητής/τρια καλείται να εισάγει στο προσωπικό 
του/της αρχείο / μερίδα, επιπρόσθετες πληροφορίες αναγκαίες για την φοίτηση του/της στο ΠΚ.   
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Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, τηρούνται πληροφορίες που αφορούν την ακαδημαϊκή επίδοση των 
Φοιτητών/τριών, όπως π.χ. μαθήματα επιλογής, μαθήματα που ολοκλήρωσαν με επιτυχία, τη 
βαθμολογία για έκαστο μάθημα, άλλα προσόντα που αποκτήθηκαν κ.ά.   
 
Κατά την εγγραφή ή/και σε μεταγενέστερο στάδιο, ο/η Φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να δώσει 
πληροφορίες σχετικά με «Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων», συμπεριλαμβανομένων αυτών 
της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, των θρησκευτικών πεποιθήσεων, της σωματικής ή ψυχικής υγείας, 
ή/ και γενετικά δεδομένα.  
 
2.2.2  Δεδομένα που ΔΕΝ έχουν Συλλεγεί από τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες  
 
Το ΠΚ δύναται να επικοινωνήσει και με άλλους Οργανισμούς ή/και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για 
επιβεβαίωση / επαλήθευση των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων που υπέβαλαν οι Μεταπτυχιακοί 
Φοιτητές/τριες.  
 
Επίσης, μπορεί να ζητηθεί από τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες να επικοινωνήσουν με οργανισμούς 
ή/και φυσικά πρόσωπα για υποβολή συγκεκριμένων δεδομένων ή/και για πιστοποίηση πληροφοριών 
που έχουν αποκτήσει και υποβάλει. 

 
2.2.3   Δεδομένα που Συλλέγονται Αυτόματα 
 
Κατά την είσοδο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στο δίκτυο (ενσύρματο ή ασύρματο) του ΠΚ 
γίνεται αυτόματη συλλογή δεδομένων. Χωρίς τις πληροφορίες αυτές, η σύνδεση στο δίκτυο του ΠΚ δεν 
είναι δυνατή. Το ΠΚ διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει και να διαχειρίζεται τις πληροφορίες κίνησης σας 
στο δίκτυο, για σκοπούς προστασίας του δικτύου πληροφορικής και για την ασφάλεια γενικά των Μελών 
της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό οι Μεταπτυχιακοί 
Φοιτητές/τριες μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πληροφορικών Υποδομών 
(https://ucyweb.ucy.ac.cy/itis/el/).   
 

2.3 Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 
2.3.1  Το ΠΚ Συλλέγει και Επεξεργάζεται ένα ευρύ φάσμα ΠΔ προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσει 
τους σκοπούς του, βάσει του Νόμου του ΠΚ, ήτοι 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: 
 
➢ Η παροχή εκπαίδευσης κυρίως σε ειδικότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική, οικονομική και 

πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας και του λαού της Κύπρου ως συνόλου, 
 

➢ Η παροχή μέσων και δυνατοτήτων εκπαίδευσης σε Πανεπιστημιακό επίπεδο σε πρόσωπα που 
έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, 

 
➢ Η παροχή των κύκλων σπουδών και των προγραμμάτων που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο 

ή με βάση τον παρόντα Νόμο 

https://ucyweb.ucy.ac.cy/itis/el/
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➢ 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, 
 

➢ Η ενθάρρυνση της μελέτης, της έρευνας και της δημιουργικότητας και η παροχή διευκολύνσεων 
προς τούτο γενικά, 

 

➢ Η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελεύθερης επιστημονικής αναζήτησης και 
διακίνησης ιδεών, 

 

➢ Η συμβολή στην αλληλοκατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων της Δημοκρατίας και η καλλιέργεια των 
παραδόσεων και του πολιτισμού τους, 

 

➢ Η ανάπτυξη συνεργασίας με ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, 
 

➢ Η παροχή και απονομή πτυχίων, μεταπτυχιακών τίτλων, διπλωμάτων και άλλων τίτλων. 
 
Στα πλαίσια των σκοπών αυτών, το ΠΚ οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο, να επεξεργάζεται με σύννομο τρόπο τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και να 
ανταποκρίνεται επίσης τις Νομικές του υποχρεώσεις. 
 
 
2.3.2 Το ΠΚ, για τη στήριξη των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών συλλέγει «Ειδικές Κατηγορίες 

Δεδομένων».  
 
Παραδείγματα των περιπτώσεων αυτών είναι: 
 
➢ Παροχή ίσων ευκαιριών, 
 
➢ Παροχή υποστήριξης σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες,   

 
➢ Στήριξη και παροχή των απαραίτητων διευκολύνσεων προς τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες 

για τυχόν αναπηρίες ή/και ειδικές απαιτήσεις που δύναται να έχουν κ.ά. 
 
Τα πιο πάνω θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ώστε να μπορούν 
να ανταποκριθούν στους Ακαδημαϊκούς ή/και Ερευνητικούς τους στόχους. 
 
2.3.3  Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλουν πρόσθετες πληροφορίες που ανήκουν 

στις «Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων», για παράδειγμα ιατρικά στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά 
με τη θρησκεία, που μπορεί να διαφοροποιούν τον τρόπο παρακολούθησης μαθημάτων ή την 
διεξαγωγή των εξετάσεων. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον 
οποίο δόθηκαν. 
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2.3.4 Το ΠΚ επεξεργάζεται τα ΠΔ σας μόνο όταν υπάρχει νομική βάση, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.  

Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις, βάσει του Άρθρου 6 του ΓΚΠΔ:  

➢ ο/η Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια, το Υποκείμενο των Δεδομένων, έχει συναινέσει στην 
Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους 
συγκεκριμένους σκοπούς,  
 

➢ η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για την Εκτέλεση Σύμβασης, της οποίας το Υποκείμενο των 
Δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του Υποκείμενου των 
Δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,  
 

➢ η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με Έννομη Υποχρέωση του ΠΚ ως  Υπευθύνου 
Επεξεργασίας,  
 

➢ η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη Διαφύλαξη Ζωτικού Συμφέροντος του Μεταπτυχιακού 
Φοιτητή/τριας (Υποκειμένου των Δεδομένων),  
 

➢ η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για την Εκπλήρωση Καθήκοντος που εκτελείται προς το Δημόσιο 
Συμφέρον ή κατά την Άσκηση Δημόσιας Εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. 

 
 
 
Η Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων παρατίθεται πιο κάτω: 
 

Κατηγορία 
Προσωπικών 
Δεδομένων 

 

Τρόπος Συλλογής  Σκοπός Νόμιμη Βάση 
Επεξεργασίας 

Προσωπικά Δεδομένα: 
 
Όνομα, Διεύθυνση, 
Ημερ. γέννησης 

Κατά την Αίτηση  
ή/και Εγγραφή 

Για ταυτοποίηση του 
Μεταπτυχιακού 
Φοιτητή/τριας και για 
επικοινωνία 

Για υλοποίηση της 
σύμβασης που έχει το 
ΠΚ με τους 
Μεταπτυχιακούς 
Φοιτητές/τριες 

Δεδομένα που 
αφορούν τη χρήση της 
Βιβλιοθήκης του ΠΚ 

Μέσω της ηλεκτρονικής 
πρόσβασης ή μέσω του 
δανεισμού έντυπου 
υλικού 
 

Για τη διαχείριση των 
μαθημάτων και την 
υποστήριξη των 
μαθησιακών στόχων 
του ΠΚ 
 

Για υλοποίηση της 
σύμβασης που έχει το 
ΠΚ με τους 
Μεταπτυχιακούς 
Φοιτητές/τριες 
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Κατηγορία 
Προσωπικών 
Δεδομένων 

 

Τρόπος Συλλογής  Σκοπός Νόμιμη Βάση 
Επεξεργασίας 

Βαθμολογίες και 
ανατροφοδότηση 

Γραπτά / εργασίες κτλ. Για την μέτρηση της 
αποδοτικότητας των 
Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών/τριών 

Για υλοποίηση της 
σύμβασης που έχει το 
ΠΚ με τους 
Μεταπτυχιακούς 
Φοιτητές/τριες 

Ειδικές Κατηγορίες 
Προσωπικών 
Δεδομένων 
π.χ. Θρησκεία, 
Εθνικότητα, Ποινικές 
διώξεις, Υγεία. 

Κατά την Αίτηση ή/και 
Εγγραφή ή/και σε 
μεταγενέστερο στάδιο 

Για Στατιστικούς 
σκοπούς / παροχή ίσων 
ευκαιριών / παροχή 
διευκολύνσεων 

Για την άσκηση του 
δημόσιου και του 
έννομου συμφέροντος 
του Πανεπιστημίου 
και  
σε ορισμένες 
περιπτώσεις Μέσω 
Συγκατάθεσης 

Δεδομένα που 
αφορούν 
Παρουσιολόγια 

Μέσων των 
Παρουσιολόγιων των 
μαθημάτων 

Για παρακολούθηση 
της συμμετοχής των 
Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών/τριών στα 
μαθήματα και 
υποστήριξη των 
μαθησιακών στόχων 
 

Για την άσκηση του 
δημόσιου και  
του έννομου 
συμφέροντος του ΠΚ 

CCTV  Μέσω του συστήματος 
CCTV του ΠΚ 

Για την εξασφάλιση 
ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος 

Για την επίτευξη του 
έννομου συμφέροντος 
του ΠΚ 

Οπτικοακουστικό Υλικό  
(Βιντεοσκοπήσεις  
και Φωτογραφήσεις) 

Κατά την διάρκεια 
τελετών / συνεδρίων / 
κτλ.  

Για ιστορικούς σκοπούς 
/ τήρηση αρχείων και 
για την προώθηση και 
προβολή του ΠΚ 
 

Για την επίτευξη του 
έννομου συμφέροντος 
του ΠΚ 

Ιατρικά Δεδομένα Μέσω της Υπηρεσίας 
Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας 
και της Σχολής 
Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και της 
διαδικασίας 
παραπομπής για 
αξιολόγηση 
 

Για παροχή στήριξης 
και ασφάλειας 

Για υλοποίηση της 
σύμβασης που έχει το 
ΠΚ με τους 
Μεταπτυχιακούς 
Φοιτητές/τριες  
και μέσω 
Συγκατάθεσης 
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Κατηγορία 
Προσωπικών 
Δεδομένων 

 

Τρόπος Συλλογής  Σκοπός Νόμιμη Βάση 
Επεξεργασίας 

Ποινικά μητρώα και 
δεδομένα που 
αφορούν πειθαρχικά 
παραπτώματα 

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

Για προσδιορισμό κατά 
πόσο οι Μεταπτυχιακοί  
Φοιτητές/τριες είναι 
κατάλληλοι/ες για να 
παρακολουθήσουν 
μαθήματα 

Για την άσκηση του 
δημόσιου συμφέροντος 
και της έννομης 
υποχρέωσης του ΠΚ 
 

 
2.3.5 Τηρουμένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

2016/679 (ΓΚΠΔ / GDPR) και κάθε τροποποίησής του, το ΠΚ επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα 
τα οποία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον 
ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί. 

 
Η εν λόγω νομική βάση μπορεί να περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για την προσαρμογή της 
εφαρμογής του Κανονισμού, μεταξύ άλλων:  

➢ Τις γενικές προϋποθέσεις που διέπουν τη σύννομη επεξεργασία από τον Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας, 
 

➢ Τα είδη των Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία· τα οικεία Υποκείμενα των 
δεδομένων, 

 

➢ Τις οντότητες στις οποίες μπορούν να κοινοποιούνται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 
και τους σκοπούς αυτής της κοινοποίησης, 
 

➢ Τον περιορισμό του σκοπού, 
 

➢ Τις περιόδους αποθήκευσης,   
 

➢ Τις πράξεις επεξεργασίας και τις διαδικασίες επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων για τη διασφάλιση σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας.  

 
Η ασφάλεια των ΠΔ αποτελεί βασική αρχή και τυχόν μεταφορά τους εντός ή/και εκτός του ΠΚ αποσκοπεί 
στην υποστήριξη της μάθησης, της έρευνας και στην παροχή ποιοτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
 
 
2.3.6    Διαχείριση Ανεπιθύμητων Ηλεκτρονικών Παρεμβάσεων 
 
Το ΠΚ θα επικοινωνήσει τόσο με τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες όσο και με τα υπόλοιπα Μέλη της 
Πανεπιστημιακής Κοινότητας στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του ή/και για τυχόν υποστήριξη 
ή/και για άμεση ενημέρωση όσον αφορά σε ανεπιθύμητες ηλεκτρονικές ή/και άλλες παρεμβάσεις, π.χ. 
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μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνημάτων, κακόβουλων παρεμβάσεων στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές του προσωπικού και στους διακομιστές (servers) του ΠΚ.  

Μπορεί επίσης να καλεστούν οι Φοιτητές/τριες να συμμετάσχουν σε έρευνα για βελτίωση των 
παρεχόμενων ή/και νέων υπηρεσιών του ΠΚ. Σε περίπτωση που Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια δεν 
επιθυμεί να λαμβάνει μέρος σε έρευνες ή άλλες δράσεις, τότε μπορεί να αποταθεί στον αποστολέα ή να 
επικοινωνήσει απευθείας με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του ΠΚ (περισσότερες πληροφορίες 
στην 4η Ενότητα πιο κάτω) για διαγραφή του/της από τη Λίστα των ηλεκτρονικών διευθύνσεων. 

 

2.4 Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 
2.4.1 Η Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων δύναται να γίνει με συγκεκριμένους Οργανισμούς και 
για συγκεκριμένους σκοπούς.  

Πιο κάτω παρατίθενται μερικά παραδείγματα: 

➢ Με την εγγραφή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών, το ΠΚ μοιράζεται πληροφορίες με την 
Πανεπιστημιακή Ένωση Φοιτητών του ΠΚ (ΦΕΠΑΝ), στην οποία ο κάθε Μεταπτυχιακός 
Φοιτητής/τρια γίνεται αυτόματα μέλος. 
 

➢ Το ΠΚ μοιράζεται 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.  
 

➢ Με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για σκοπούς επιβεβαίωσης των ακαδημαϊκών προσόντων που 

υπέβαλαν οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες. 

 
➢ Με άλλους οργανισμούς για συνεργασία και για στήριξη και ενίσχυση των Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών/τριών, π.χ. Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών. 
 

➢ Με δυνητικούς εργοδότες για σκοπούς ένταξης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στην αγορά 
εργασίας. 
 

➢ Με το European Investment Fund για σκοπούς χορήγησης δανείου. 

 
 

2.5 Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός Πανεπιστημίου για Σκοπούς 
Αρχειοθέτησης προς το Δημόσιο συμφέρον ή Επιστημονικής / Ιστορικής Έρευνας ή για 
Στατιστικούς σκοπούς ή για λόγους Δημόσιας Υγείας  

 
Το ΠΚ διαβιβάζει τα ΠΔ των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στην περίπτωση που είναι υποχρεωμένο 
να τα αποκαλύψει ή να τα μοιραστεί ώστε να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση, να 
εντοπίσει ή να αναφέρει ένα έγκλημα / κακόβουλη πράξη, να επιβάλει ή να εφαρμόσει τους όρους των 



 
 

Ενημέρωση για τη Συλλογή και Επεξεργασία των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και 
Φοιτητριών του Πανεπιστημίου Κύπρου   

 11 από 18  

συμβάσεων του ή να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια των επισκεπτών και 
των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών του.  
 
Ωστόσο, το ΠΚ πάντα προσπαθεί να διασφαλίζει ότι τα δικαιώματά των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών 
όσον αφορά στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται. 
 
 
 

2.6 Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

2.6.1 Γενικά οι πληροφορίες που παρέχονται, αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές του ΠΚ ή σε 
εφαρμογές που βασίζονται σε συστήματα που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 
 
2.6.2 Πληροφορίες δύναται να διαβιβαστούν εκτός της ΕΕ σε περίπτωση που Μεταπτυχιακός 
Φοιτητής/τρια μεταβεί εκτός ΕΕ συμμετέχοντας σε προγράμματα ανταλλαγής / κινητικότητας 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ή σε δυνητικούς εργοδότες για σκοπούς ένταξης στην αγορά εργασίας.  
 
Στις περιπτώσεις αυτές, το ΠΚ οφείλει να ενημερώσει και να λάβει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα 
μέτρα ασφαλείας, όπως αυτά αναφέρονται στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού, «Διαβιβάσεις Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς». Για την προστασία των 
δικαιωμάτων της ιδιωτικότητας σε συνάρτηση με την πολιτική που ακολουθεί το ΠΚ, θα διασφαλιστεί ότι 
η διαβίβαση θα γίνει μέσω της επιβολής συμβατικών υποχρεώσεων στον αποδέκτη των ΠΔ. 
 
 
 

2.7 Περίοδος Διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 
Το χρονικό διάστημα διατήρησης των ΠΔ καθορίζεται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως ο σκοπός, η 
χρήση των δεδομένων και οι νομικές υποχρεώσεις του ΠΚ.  Έχει καταρτιστεί χρονοδιάγραμμα διατήρησης 
δεδομένων / πληροφορίων και διατήρησης ορισμένων αρχείων μόνο στις περιπτώσεις που το ΠΚ έχει 
νόμιμο ή/και επιχειρηματικό σκοπό: 

 

Προσωπικά Δεδομένα που 
περιλαμβάνονται στα /στις  

Περίοδος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων 

Αιτήσεις Εισδοχής στο ΠΚ Ενόσω είναι ενεργός φοιτητής του ΠΚ  

Αιτήσεις Στέγασης Ενόσω είναι ενεργός φοιτητής του ΠΚ 

Αιτήσεις Διευκολύνσεων  Ενόσω είναι ενεργός φοιτητής του ΠΚ 

Αιτήσεις Εργοδότησης Ενόσω είναι ενεργός φοιτητής του ΠΚ 
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Προσωπικά Δεδομένα που 
περιλαμβάνονται στα /στις  

Περίοδος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων 

Αιτήσεις Υποτροφιών 8 χρόνια μετά τη λήξη της υποτροφίας για έλεγχο από το Υπ. 
Οικονομικών ή Υπ. Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και 
Νεολαίας ή για την έκδοση βεβαίωσης μετά από αίτημα του 
υπότροφου 
 

Λίστες δικαιούχων κουπονιών 
σίτισης 

8 χρόνια μετά την παραλαβή κουπονιών για έλεγχο από το Υπ. 
Οικονομικών ή Υπ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας ή για την έκδοση βεβαίωσης μετά από αίτημα του 
Μεταπτυχιακού Φοιτητή/τριας 
 

Αιτήσεις στο Σωματείο 
Ευημερίας Φοιτητών 
 

Ενόσω είναι ενεργός φοιτητής του ΠΚ 
 

Στοιχεία για έκδοσης Βίζας Ενόσω είναι ενεργός φοιτητής του ΠΚ 

Αιτήσεις για Βραβεία Για όσα χρόνια διαρκεί το Βραβείο για πιθανή ενημέρωση του 
χορηγού ή για την έκδοση βεβαίωσης μετά από αίτημα του 
βραβευθέντα 
 

Ενδιάμεσες Βαθμολογίες 
Μαθημάτων 

για 120 χρόνια 

Τελικές Βαθμολογίες 
Μαθημάτων 
 

για 120 χρόνια 
 

Αιτήσεις για δάνειο 8 χρόνια μετά την αποπληρωμή του δανείου 

 

2.8 Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες  

  
 
Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΠΚ μπορεί να κληθούν να 
συλλέξουν ή/και να επεξεργαστούν ΠΔ (π.χ. στην περίπτωση ανάθεσης εργασίας / μελέτης ή στα πλαίσια 
μιας ερευνητικής δραστηριότητας, κτλ.) και καθιστά την επεξεργασία ΠΔ απαραίτητη. Στην περίπτωση 
αυτή, η συλλογή και επεξεργασία θα πρέπει να γίνει κατόπιν έγκρισης από τον/την Υπεύθυνο/η 
Ακαδημαϊκό. Επίσης, πρέπει να ενημερωθεί η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του ΠΚ.  
 
Στην περίπτωση που ακολουθηθούν οι πιο πάνω οδηγίες, τότε το ΠΚ θα είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. 
Σε αντίθετη περίπτωση, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα είναι ο/η έκαστος Φοιτητής/τρια και θα φέρει την 
πλήρη ευθύνη. 
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2.9 Τρόπος Άσκησης των Δικαιωμάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών  
 

 

Ο Κανονισμός αποσκοπεί στην ενδυνάμωση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών 
προσώπων, ιδίως την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΠΔ) και της ελεύθερης κυκλοφορίας τους. 
Επίσης ο ΓΚΠΔ αναγνωρίζει ότι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες, ως Υποκείμενα των Δεδομένων, έχουν 
ορισμένα δικαιώματα. Για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, μπορούν να επικοινωνήσουν με την 
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του ΠΚ.  
 
 
 
Τα Δικαιώματα σύμφωνα με τον Κανονισμό, είναι τα ακόλουθα: 

➢ Δικαίωμα ενημέρωσης: Ο/Η Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια δικαιούται να ενημερωθεί για το σκοπό 
συλλογής, την επεξεργασία, τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων κ.ά. Επίσης, δικαιούνται 
να λάβουν αντίγραφα των εγγράφων που τους αφορούν.   
 

➢ Δικαίωμα Πρόσβασης στα Δεδομένα: Ο/Η Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια δικαιούται να ζητήσει και 
να λάβει αντίγραφο των πληροφοριών που τηρούνται σχετικά με το πρόσωπό του/της 
υποβάλλοντας σχετικό αίτημα για το σκοπό αυτό.  
 

➢ Δικαίωμα Διόρθωσης: Ο/Η Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια δικαιούται να προβεί σε διόρθωση 
ανακριβειών ή λανθασμένων πληροφοριών καθώς και σε συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που 
αφορούν το άτομό του/της.   
 

➢ Δικαίωμα στη Διαγραφή (Λήθη): Ο/Η Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια δικαιούται, όταν δεν επιθυμεί 
πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών του/της δεδομένων, να ζητήσει τη διαγραφή 
τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο 
και δηλωμένο σκοπό. 
 

➢ Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Ο/Η Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια δικαιούται να 
ζητήσει από το ΠΚ, ως Υπεύθυνο της Επεξεργασίας, τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν η 
ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται ή είναι παράνομη ή ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν 
χρειάζεται πλέον τα ΠΔ για τους σκοπούς της επεξεργασίας ή όταν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
πρόκειται να προβεί στην διαγραφή τους και ο/η Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια έχει λόγους να μην 
το επιθυμεί. 
 

➢ Δικαίωμα στη Φορητότητα Δεδομένων: Ο/Η Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια δικαιούται να λάβει 
δεδομένα για περαιτέρω ιδιωτική χρήση καθώς και να διαβιβάσει ΠΔ από έναν Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας σε άλλον. Μπορεί επίσης να ζητήσει  από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να λαμβάνει τα 
δεδομένα του/της σε κοινώς αναγνωρίσιμη μορφή, καθώς επίσης και την απευθείας διαβίβαση των 
δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό. 
 

➢ Δικαίωμα Εναντίωσης: Ο/Η Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια δικαιούται να εναντιωθεί, ανά πάσα 
στιγμή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του/της, στην επεξεργασία ΠΔ. 
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Επιπλέον, όταν τα ΠΔ υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς της απευθείας εμπορικής προώθησης 
(συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ), δικαιούται να εναντιωθεί στην επεξεργασία αυτή. 
 

➢ Δικαίωμα στην Εναντίωση στη Λήψη Αποφάσεων με Αυτοματοποιημένα Μέσα: Ο/Η 
Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια δικαιούται να εναντιωθεί σε αποφάσεις που βασίζονται σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία των ΠΔ. Μπορεί να ζητήσει όπως οι αποφάσεις να γίνονται από 
φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. 

 
Άσκηση των Δικαιωμάτων:  

Εάν Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια έχει οποιαδήποτε απορία ή/και αμφιβολία όσον αφορά στον τρόπο 
με τον οποίο τα ΠΔ που τον/την αφορούν έτυχαν επεξεργασίας, μπορεί να επικοινωνήσει ή/και να 
διαμαρτυρηθεί στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του ΠΚ ή στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους βρίσκονται πιο κάτω στην 4η Ενότητα. 

 

3 Ορισμοί 

 

Στο Άρθρο 4 του ΓΚΠΔ διατυπώνονται οι πιο κάτω ορισμοί: 

1) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: 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 σε 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, 
 

2) «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση 
αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η 
αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η 
κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, 
ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή, 

 
3) «περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον, 
 

4) «κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την 
αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την 
πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, 
τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις 
μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου, 
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5) «ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα 
δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο Υποκείμενο των Δεδομένων χωρίς 
τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες 
διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, 
 

6) «σύστημα αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι 
συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση, 
 

7) «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος 
φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής 
καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το 
δίκαιο κράτους μέλους, 
 

8) «εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος 
φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της 
επεξεργασίας, 
 

9) «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. 
Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως 
αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της 
επεξεργασίας, 
 

10) «τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση 
το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα 
πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
 

11) «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, 
συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επίγνωσει, με την οποία το Υποκείμενο των Δεδομένων εκδηλώνει 
ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
 

12) «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε 
τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο 
τρόπο σε επεξεργασία, 
 

13) «γενετικά δεδομένα»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα γενετικά 
χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν, 
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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, 
 

14) «βιομετρικά δεδομένα»: 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, 
 

15) «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, 
 

16) «κύρια εγκατάσταση»: 

α) όταν πρόκειται για υπεύθυνο επεξεργασίας με εγκαταστάσεις σε περισσότερα του ενός κράτη 
μέλη, ο τόπος της κεντρικής του διοίκησης στην Ένωση, εκτός εάν οι αποφάσεις όσον αφορά τους 
σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνονται σε άλλη 
εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας στην Ένωση και η εγκατάσταση αυτή έχει την εξουσία 
εφαρμογής των αποφάσεων αυτών, οπότε ως κύρια εγκατάσταση θεωρείται η εγκατάσταση στην 
οποία έλαβε τις αποφάσεις αυτές, 

β) όταν πρόκειται για εκτελούντα την επεξεργασία με εγκαταστάσεις σε περισσότερα του ενός κράτη 
μέλη, ο τόπος της κεντρικής του διοίκησης στην Ένωση ή, εάν ο εκτελών την επεξεργασία δεν έχει 
κεντρική διοίκηση στην Ένωση, η εγκατάσταση του εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση στην 
οποία εκτελούνται οι κύριες δραστηριότητες επεξεργασίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
εγκατάστασης του εκτελούντος την επεξεργασία, στον βαθμό που ο εκτελών την επεξεργασία 
υπόκειται σε ειδικές υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 

 

17) «εκπρόσωπος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο ορίζεται εγγράφως 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία βάσει του άρθρου 27 και 
εκπροσωπεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία ως προς τις αντίστοιχες 
υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
 

18) «επιχείρηση»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη 
νομική του μορφή, περιλαμβανομένων των προσωπικών εταιρειών ή των ενώσεων που ασκούν 
τακτικά οικονομική δραστηριότητα, 
 

19) «όμιλος επιχειρήσεων»: μια ελέγχουσα επιχείρηση και οι ελεγχόμενες από αυτήν επιχειρήσεις, 
 

20) «δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες»: οι πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τις 
οποίες ακολουθεί ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία εγκατεστημένος στο 
έδαφος κράτους μέλους για διαβιβάσεις ή δέσμη διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες εντός 
ομίλου επιχειρήσεων, ή ομίλου εταιρειών που ασκεί κοινή οικονομική δραστηριότητα, 
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21) «εποπτική αρχή»: ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από κράτος μέλος σύμφωνα με το 
άρθρο 51, 
 

22) «ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή»: εποπτική αρχή την οποία αφορά η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, διότι: 

α) ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι εγκατεστημένος στο έδαφος του 
κράτους μέλους της εν λόγω εποπτικής αρχής, 

β) τα υποκείμενα των δεδομένων που διαμένουν στο κράτος μέλος της εν λόγω εποπτικής αρχής 
επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν ουσιωδώς από την επεξεργασία ή 

γ) έχει υποβληθεί καταγγελία στην εν λόγω εποπτική αρχή, 

 
23) «διασυνοριακή επεξεργασία»: 

α) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων διάφορων εγκαταστάσεων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών επεξεργασία είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή 

β) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων μίας μόνης εγκατάστασης υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία στην Ένωση αλλά που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς υποκείμενα των 
δεδομένων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, 

 
24) «σχετική και αιτιολογημένη ένσταση»: ένσταση σε ένα σχέδιο απόφασης ως προς την ύπαρξη 

παράβασης του παρόντος κανονισμού, ή ως προς τη συμφωνία με τον παρόντα κανονισμό της 
προβλεπόμενης ενέργειας σε σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, η οποία καταδεικνύει σαφώς τη σημασία των κινδύνων που εγκυμονεί το σχέδιο 
απόφασης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των 
δεδομένων και, κατά περίπτωση, την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εντός της Ένωσης, 
 

25) «υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών»: υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 1 
παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (1), 
 

26) «διεθνής οργανισμός»: οργανισμός και οι υπαγόμενοι σε αυτόν φορείς που διέπονται από το 
δημόσιο διεθνές δίκαιο ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που έχει ιδρυθεί δυνάμει ή επί τη βάσει 
συμφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών. 
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4.1 Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Πανεπιστήμιου Κύπρου 

 

Χρύσω Αγαπίου 
Λογιστής 1ης Τάξης - Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων1 
Πρυτανεία - Πανεπιστήμιο Κύπρου  
 
Ηλεκτρ. Διεύθ. ΥΠΔ: dpo@ucy.ac.cy    
Τηλ.: +357 22894361  |  Φαξ: +357 22894469 
 
Ιστοσελίδα ΠΚ: https://www.ucy.ac.cy 
 
Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» 
Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά 
Τ.Θ. 20537 | 1678 Λευκωσία  
 
 

 

4.2 Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 
Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου 
Νομικός – Επίτροπος2    
 
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy    
Τηλ.: +357 22818456  |  Φαξ: +357 22304565 
 
Ιστοσελίδα Γραφείου Επιτρόπου: https://www.dataprotection.gov.cy  
 
Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία 
Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσί 

                                                           
1 Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης από την ΥΠΔ: 29η Αυγούστου 2022. 
2 Επίτροπος διορίζεται πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα για διορισμό Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

4 Επικοινωνία 

mailto:dpo@ucy.ac.cy
https://www.ucy.ac.cy/
mailto:commissioner@dataprotection.gov.cy
https://www.dataprotection.gov.cy/

