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& ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ/ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Σκοπός – Νομική Βάση
Στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 και όσον αφορά τις τελικές εξετάσεις,
η Σύγκλητος αποφάσισε όπως αυτές διεξαχθούν διαδικτυακά, εκτός εάν ο/η διδάσκων/ουσα υποβάλει
τεκμηριωμένο αίτημα στην Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων που να επεξηγεί τους λόγους/ ανάγκη
διεξαγωγής της εξέτασης με φυσική παρουσία. Στόχος είναι η ολοκλήρωση του εξαμήνου με επιτυχία και
αξιοπιστία, καθώς επίσης η προστασία της υγείας των συμβαλλομένων μερών της πανεπιστημιακής
κοινότητς.
Για τη διαφύλαξη της εγκυρότητας των εξετάσεων που διενεργούνται διαδικτυακά, είναι αναγκαίο να
υπάρχει επιτήρηση, έτσι ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορεί να ελέγξει το αδιάβλητο της διαδικασίας της
εξέτασης. Η εξέταση (γραπτή ή προφορική) θα οπτικογραφηθεί ώστε να είναι στη διάθεση του Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ΔΙΠΑΕ (και άλλων αρμόδιων
οργάνων και υπηρεσιών) σε περίπτωση που θα ζητηθούν, στο πλαίσιο της Νομοθεσίας περί
επιθεωρήσεων και ελέγχου της ποιότητας.
Προς επίτευξη του ανωτέρου σκοπού και με τη συμμετοχή σας στη διαδικτυακή εξέταση, δίνετε την
ελεύθερη συγκατάθεσή σας, όπως ο/η διδάσκων/ουσα, ως Εξουσιοδοτημένος Υπεύθυνος Επεξεργασίας
(στοιχεία επικοινωνίας: ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο του/της διδάσκοντα/ουσας), συλλέγει και
επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις βασικές Αρχές που διέπουν το Νομοθετικό
πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (Γενικός 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,ακεραιότητας και λογοδοσίας.
Το ΠΚ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διαδικτυακή εξέταση, σύμφωνα
με τη νομική υποχρέωση βάσει του Κανονισμού. Σύμφωνα με το Άρθρο 6. (γ):
«η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου
επεξεργασίας».
και το Άρθρο 6. ε):
«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»
Συνεπώς το ΠΚ έχει υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ολοκλήρωση του εξαμήνου
με επιτυχία και αξιοπιστία διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι, η επεξεργασία είναι αναγκαία και τηρεί τις
πιο πάνω Αρχές.

Σελ. 1 από 3

Κατηγορίες Υποκειμένων των Δεδομένων:
Οι εξεταζόμενοι/ες φοιτητές/ριες που θα λάβουν μέρος στη διαδικτυακή εξέταση και ο/η διδάσκων/ουσα.
Πηγή, Συλλογή και Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:
Για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού και με τη συμμετοχή σας στη διαδικτυακή εξέταση δίνετε την
ελεύθερη συγκατάθεσή σας για συλλογή και επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων που
αφορούν το άτομό σας: το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό φοιτητικής (ή πολιτικής) σας ταυτότητας και την
οπτικογράφησή σας καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρουσίας σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν
χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από τη διασφάλιση της εγκυρότητας των
διαδικτυακών εξετάσεων.
Αποδέκτες των Δεδομένων:
Ο/Η διδάσκοντας/ουσα, ως Εξουσιοδοτημένος Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σας ενημερώνει ότι η
οπτικογράφηση διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από τον/τη διδάσκοντα/ουσα και δικαίωμα πρόσβασης
στο αρχείο των οπτικογραφήσεων έχουν:
• ο/η διδάσκων/ουσα,
• οι εξεταζόμενοι/ες φοιτητές/ριες (έχουν πρόσβαση στο αρχείο των εξετάσεων, εάν το επιθυμούν,
το αργότερο μέχρι 10 ημερολογιακές μέρες, με παρουσία του/της διδάσκοντα/ουσας σύμφωνα με
τους Κανόνες Φοίτησης)
και
• ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) στο
πλαίσιοελέγχου (για τη συγκεκριμένη εξέταση και όχι ανοικτή πρόσβαση) για τη διασφάλιση της
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από το ΠΚ.
Εμπιστευτικότητα και Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων:
Για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διαδικτυακή εξέταση, το
πανεπιστήμιο λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη
καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση.
Διαβίβαση Δεδομένων:
Τα πιο πάνω δεδομένα δεν διαβιβάζονται. Δίνεται πρόσβαση στα άτομα/φορείς όπως αναφέρεται στην
παράγραφο, «Αποδέκτες των Δεδομένων», πιο πάνω.
Διατήρηση Δεδομένων:
Τα δεδομένα που θα φυλαχθούν θα καταστρέφονται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών σύμφωνα με την
ανακοίνωση του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)
ημερ. 05/11/2020.
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 που
αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο, «Διατήρηση Δεδομένων», 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 τη διόρθωση ανακριβών ή τη
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας, επικοινωνώντας με τη γραμματεία της Επιτροπής.
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Δικαίωμα Διαγραφής (άρθρο 17 Κανονισμού): Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων
σας υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 17 του Κανονισμού.
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 αίτημά σας μέσω επικοινωνίας
με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κύπρου, Χρύσω Αγαπίου (ηλεκτρονική
διεύθυνση dpo@ucy.ac.cy και τηλέφωνο 22894361) ή μέσω επικοινωνίας με τον/τη διδάσκοντα/ουσα
(στοιχεία επικοινωνίας: ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο του/της διδάσκουσας).
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 συγκατάθεσή σας
οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την
ανάκλησή της.

Β. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ/ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ COVID-19
Με πλήρη επίγνωση των ανωτέρω και με τη συμμετοχή μου στη διαδικτυακή εξέταση,
δίδω την ελεύθερη συγκατάθεσήi μου και αποδέχομαι όπως, ο Εξουσιοδοτημένος
Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέξει και επεξεργαστεί τα ακόλουθα προσωπικά
δεδομένα, ήτοι το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό φοιτητικής (ή πολιτικής) μου
ταυτότητας και την οπτικογράφησή μου καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρουσίας μου, για
τους σκοπούς που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του πανεπιστημίου. Στόχος
είναι η ολοκλήρωση του εξαμήνου με επιτυχία και αξιοπιστία, καθώς επίσης η προστασία
της υγείας των συμβαλλομένων μερών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Μπορώ οποτεδήποτε να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου, αποχωρώντας από τη
διαδικτυακή εξέταση έχοντας επίγνωση των επιπτώσεων της πράξης αυτής.

i

Άρθρο 4. 11) – «Ορισμοί» του Γενικού κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679, αναφέρει: «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων:
«κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, 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»
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