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Αντίκτυπο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων στην προστασία της 

ιδιωτικής ζωής και των δικαιωμάτων των παιδιών στην Κύπρο 

Από τις 25 Μαΐου 2018, έχει τεθεί σε ισχύ ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων, γνωστός και ως GDPR. Ο GDPR στοχεύει, μεταξύ άλλων, στον 

έλεγχο της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων από τους πολίτες και στη δημιουργία 

ενός υψηλού πανευρωπαϊκού επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων στη νέα 

ψηφιακή εποχή. 

Το άρθρο 8 του GDPR προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με τη συγκατάθεση 

για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών. Συγκεκριμένα, απαιτείται η 

γονική συναίνεση για την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας απευθείας 

στα παιδιά κάτω των 16 ετών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να 

αποκλίνουν και να ορίσουν το όριο ηλικίας μεταξύ των ετών 13-16. 

Η Κύπρος, με το Νόμο 125(Ι)/2018, όρισε το 14ο έτος ως η ηλικία ψηφιακής συναίνεσης. 

Δηλαδή, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών 

είναι νόμιμη μόνο όταν υπάρχει συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν την ευθύνη να επαληθεύσουν ότι, η συγκατάθεση 

παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. 

Όλοι οι χρήστες και ειδικά τα παιδιά συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε καθημερινά 

μηχανικά προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, βγάζουμε και ανεβάζουμε φωτογραφίες 

ή βίντεο στο διαδίκτυο, κατεβάζουμε διάφορες εφαρμογές και δεν ενεργοποιούμε  τις 

ρυθμίσεις απορρήτου στα κοινωνικά δίκτυα και έτσι μπορεί οποιοσδήποτε να έχει 

πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα. Επιπλέον, διαπιστώνουμε καθημερινά ότι η 

χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καλύπτεται από ανωνυμία.  

Γι΄αυτούς, λοιπόν, τους λόγους και ενόψει του νέου αυτού πανευρωπαϊκού νομικού 

πλαισίου, το οποίο επισύρει δυσβάστακτα πρόστιμα στους παρανομούντες της τάξης των 

20 εκ. ή του 4% του ετήσιου τζίρου του προηγούμενου έτους, όποιο είναι πιο ψηλό, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν  προχωρήσει στην υιοθέτηση νέων ρυθμίσεων με σκοπό 

την εναρμόνιση τους με το GDPR. Πολλοί από τους μεγάλους ιστότοπους, υπηρεσίες και 

εφαρμογές, επικαιροποίησαν τις πολιτικές απορρήτου και τους όρους χρήσης τους. Τα 

δημοφιλέστερα εκ των κοινωνικών δικτύων μάλιστα, έχουν δημοσιεύσει και τις νέες 

πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τους προκειμένου να πείσουν τόσο τους 

χρήστες όσο και τις εποπτικές αρχές, ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν στην νέα τάξη 

πραγμάτων. 

Κάποια ενδεικτικά παραδείγματα προσπάθειας προσαρμογής και συμμόρφωσης:   
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Το Facebook διατηρεί απενεργοποιημένη τη δυνατότητα αναγνώρισης προσώπου για τους 

χρήστες κάτω των 18 ετών και περιορίζει τα άτομα που μπορούν να αναζητήσουν 

πληροφορίες που έχουν κοινοποιήσει έφηβοι, όπως η ημερομηνία γέννησης τους. 

Επιπρόσθετα, οι χρήστες καλούνται να αποδεχτούν τους όρους χρήσης της υπηρεσίας και 

την πολιτική προστασίας δεδομένων, καλούνται να επιλέξουν εάν επιθυμούν να 

μοιράζονται συγκεκριμένες προσωπικές τους πληροφορίες και τους ζητείται σαφής 

συγκατάθεση εάν επιθυμούν να βλέπουν στοχευμένες διαφημίσεις με βάση τα 

ενδιαφέροντα τους. 

Το Whatsapp, που ανήκει στο Facebook, δημοσίευσε ότι, πρόσβαση στην υπηρεσία, σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έχουν μόνο παιδιά από 16 ετών και άνω, χωρίς ωστόσο να 

διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο θα επιβεβαιώνεται η ηλικία των χρηστών. 

Επίσης, το GDPR περιλαμβάνει πρόνοιες που στοχεύουν στην αυξημένη προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των παιδιών και διασφαλίζουν ότι, ένας παροχέας κοινωνικής 

δικτύωσης απευθύνεται στα παιδιά σε απλή και κατανοητή γλώσσα. 

Λόγω του ότι, τα παιδιά δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν και/ή αντιληφθούν όλους τους 

κινδύνους που υπάρχουν στο ψηφιακό περιβάλλον, οι κατασκευαστές συστημάτων και 

έξυπνων συσκευών είναι πλέον υποχρεωμένοι να κατασκευάζουν τα συστήματα τους 

λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους εξωτερικούς παράγοντες που ενδεχομένως να οδηγήσουν 

σε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των παιδιών. 

 Περαιτέρω, το νέο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και η εθνική νομοθεσία, θωρακίζει τα παιδιά 

έναντι αυτών που παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, οι οποίοι δεν 

μπορούν πλέον να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν στα ίδια τα παιδιά, οι οποίες 

βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, στην περίπτωση που οι εν 

λόγω αποφάσεις θα έχουν νομικό ή άλλο εξίσου σημαντικό αντίκτυπο σε αυτά. Οι πάροχοι, 

θα πρέπει να δημοσιεύουν ξεκάθαρες πολιτικές προστασίας δεδομένων, οι οποίες 

απευθύνονται στα παιδιά, ούτως ώστε να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν το επίπεδο 

επεξεργασίας που θα τύχουν τα προσωπικά τους δεδομένα καθώς επίσης και τα 

δικαιώματα τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια αυτού του Γενικού Κανονισμού, τα παιδιά μπορούν να 

ενασκήσουν τα δικαιώματα τους ως οι ενήλικες με γνώμονα την ωριμότητα που 

επιδεικνύουν, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους. Έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά 

τους δεδομένα, δικαίωμα διόρθωσης των εν λόγω δεδομένων, δικαίωμα αντίρρησης στην 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν. Επίσης, τα παιδιά έχουν 

δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, ή αλλιώς δικαίωμα στη λήθη, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 του GDPR. Στην πράξη ένα παιδί το οποίο δεν επιθυμεί τα 

προσωπικά του δεδομένα να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, μπορεί υπό προϋποθέσεις 

ασκώντας το δικαίωμα στη λήθη, να απαιτήσει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την 

άμεση διαγραφή αυτών των δεδομένων.   

Το ψηφιακό περιβάλλον είναι γεγονός και συντήνει στη κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. 

Ωστόσο, είναι αδήριτη ανάγκη να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά να έχουν τον πρώτο λόγο στην 

χρήση και προστασία των δεδομένων τους. Αυτήν την ανάγκη την έχουμε εντοπίσει ως 
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Γραφείο και φέτος θα είναι ο τρίτος χρόνος που επικεντρώνουμε μεγάλο μέρος των 

δράσεων μας στα δημοτικά σχολεία παγκυπρίως.  Θεωρούμε ότι η καλλιέργεια κουλτούρας 

και συνείδησης προσωπικών δεδομένων αρχίζει από αυτές τις ηλικίες και σ΄αυτές έχουμε 

αφιερώσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. 

Χαρακτηριστικά να σας πω ότι τα εξώφυλλα των τελευταίων ετήσιων εκθέσεων του 

Γραφείου μου πρόεκυψαν από διαγωνισμό αφίσας με θέμα «Το διαδίκτυο δεν έχει 

πρόσωπο» και η τελευταία από εθελοντική συνεισφορά μιας μαθήτριας του δημοτικού.   

Ορθή χρήση της τεχνολογίας λοιπόν με πλήρη σεβασμό στην ιδιωτικότητα μας. 


