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Εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού 679/2016 για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων και του Νόμου 
125(Ι)/2018 

 
Γενικό Χημείο του Κράτους 

Επίτροπος Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα   

                      

                                                       13 Δεκεμβρίου 2019 
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                                Ορισμοί 
 

 Δεδομένα που αφορούν στην υγεία: προσωπικά 
δεδομένα που αφορούν στη σωματική ή ψυχική υγεία 
φυσικού προσώπου, π.χ. ανάλυση αίματος 

 

 γενετικά δεδομένα: δεδομένα που κληρονομήθηκαν ή 
αποκτήθηκαν από ανάλυση βιολογικού δείγματος και 
παρέχουν μοναδικές πληροφορίες για την υγεία ή φυσιολογία 
π.χ. DNA 

 

 

 βιομετρικά δεδομένα: δεδομένα που προκύπτουν από 
ειδική τεχνική επεξεργασία και επιβεβαιώνουν την 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση φυσικού προσώπου π.χ. 
εικόνες προσώπου, δακτυλοσκοπικά δεδομένα 

 

Εμπίπτουν στις «ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων» 
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 Υπεύθυνος επεξεργασίας: το Γενικό Χημείο του Κράτους 

Καθορίζει τους σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδομένων, τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών 

αυτών καθώς και την πολιτική και τα μέτρα ασφαλείας για τη 

διασφάλιση του απορρήτου και την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων 

  

Για σκοπούς του Κανονισμού:  
     

 Τα τμήματα/μονάδες του Χημείου δεν θεωρούνται ξεχωριστοί 
υπεύθυνοι επεξεργασίας εκτός εάν θέσουν άλλο σκοπό επεξεργασίας 
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Εκτελών την επεξεργασία  

Το φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα εκτός του υπεύθυνου 
επεξεργασίας που επεξεργάζεται δεδομένα εκ μέρους και για 
λογαριασμό του 

 

 Η σχετική ανάθεση γίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΡΑΠΤΩΣ (Άρθρο 28) 
 

Επιλογή του κατάλληλου εκτελούντος ο οποίος θα πρέπει να 
παρέχει εχέγγυα απορρήτου και ασφάλειας των δεδομένων 

 

 Εκτελών την επεξεργασία που επεξεργάζεται τα δεδομένα 
για δικούς του σκοπούς καθίσταται υπεύθυνος 
επεξεργασίας 
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Ενισχύει τις υφιστάμενες αρχές προστασίας των 
δεδομένων: 

 Διαφάνεια: οι εσωτερικές διαδικασίες θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι 

είναι διαφανείς  

 

 Αρχή του περιορισμού του σκοπού 

• Περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το 
δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή 
στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς 
σκοπούς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 89 

• Άρθρο 89: υιοθέτηση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, π.χ. 
ψευδωνυμοποίηση ούτως ώστε να μην ταυτοποιούνται τα υποκείμενα, 
δεδομένου ότι, οι εν λόγω σκοποί μπορούν να εκπληρωθούν με τον 
τρόπο αυτό  
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Ελαχιστοποίηση των δεδομένων: συλλογή μόνο των 
αναγκαίων δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους 
υποβάλλονται σε επεξεργασία  

    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ συλλογής υπερβολικών δεδομένων:  

     (α) ο αριθμός ταυτότητας ιδιοκτήτη φάρμας 

     (β) πληροφορίες που αφορούν στον ιδιοκτήτη εταιρείας 

                εμφιαλώσεως νερού 

 

Διατήρηση / αποθήκευση: Η διατήρηση δεδομένων που 
αφορούν στην υγεία φυσικών προσώπων 
συμπεριλαμβανομένων και των ιατρικών αποτελεσμάτων τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 έτη μετά τον θάνατο τους ή 15 
έτη, μετά την τελευταία καταχώρηση τους από το Γενικό 
Χημείο του Κράτους 
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Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα: προστασία και 
ασφάλεια των δεδομένων π.χ. από μη εξουσιοδοτημένη ή 
παράνομη επεξεργασία, απώλεια 

 

Λογοδοσία: το Γενικό Χημείο θα πρέπει να είναι σε θέση 
να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις αρχές που διέπουν 
την επεξεργασία 
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  Πότε είναι νόμιμη η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 

  προσωπικών δεδομένων 
 

 Κατά κανόνα απαγορεύεται η επεξεργασία τους  
 

 Επιτρέπεται όταν, μεταξύ άλλων: 

(α) υπάρχει συγκατάθεση  

• το άτομο την δίνει ελεύθερα  

• είναι σε θέση να επιλέξει  

• δεν διατρέχει τον κίνδυνο εξαπάτησης, εκφοβισμού, εξαναγκασμού  

    ή σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων εάν δεν συγκατατεθεί 

• ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να αποδείξει ότι το άτομο  

    έδωσε τη συγκατάθεσή του 

• μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 

(β) αφορά σε ζωτικό συμφέρον 
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(γ) αφορά σε προληπτική ή επαγγελματική ιατρική, εκτίμηση 
ικανότητας εργασίας, ιατρική διάγνωση, υγειονομική ή κοινωνική 
περίθαλψη ή θεραπεία ή διαχείριση υγειονομικών και κοινωνικών 
συστημάτων δυνάμει νόμου ή σύμβασης με επαγγελματία στον 
τομέα της υγείας  που τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο 

 

(δ) αφορά σε λόγους δημόσιου συμφέροντος: π.χ. δημόσια υγεία, 
διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της 
υγειονομικής περίθαλψης και φαρμάκων ή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

 

(ε) αφορά σε σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, 
σε σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για 
στατιστικούς σκοπούς 
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Υποχρεώσεις Γενικού Χημείου του Κράτους 

1. Φέρει το βάρος της αποδείξεως όσον αφορά στην παροχή 

     συγκατάθεσης 

• Καταργείται η σιωπηρή συγκατάθεση 

• Δήλωση συγκατάθεσης: σε απλή και κατανοητή γλώσσα 

• Απόδειξη λήψης συγκατάθεσης 

• Οι ασθενείς έχουν την επιλογή να συγκατατίθενται ξεχωριστά για τη 
συμμετοχή σε ιατρική ή επιστημονική έρευνα 

 

2.  Υποχρέωση γνωστοποίησης παραβίασης ασφάλειας 

     Ο υπεύθυνος επεξεργασίας σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών 
δεδομένων γνωστοποιεί αμέσως και όχι περάν των 72 ωρών από τη 
στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος, την παραβίαση στο Γραφείο 
μου, εκτός αν η παραβίαση δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο 
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3.   Υποχρέωση ανακοίνωσης παραβιάσεων ασφάλειας στο 
υποκείμενο των δεδομένων 

    Η παραβίαση ιατρικών δεδομένων ανακοινώνεται αμέσως στο 
επηρεαζόμενο άτομο όταν υπάρχει ψηλός κίνδυνος για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες του 

 

4. Υποχρέωση δέσμευσης του εκτελούντος την επεξεργασία 
με σύμβαση ή άλλη δεσμευτική πράξη 

 Συνάπτεται συμφωνία/σύμβαση μεταξύ του υπεύθυνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντα, η οποία καθορίζει τις 
υποχρεώσεις/ευθύνες του 

 

 Ο εκτελών επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών του υπεύθυνου 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

5.   Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων:  

      Γενικό Χημείο του Κράτους: υποχρεωτικά καθότι 
εκτελείται επεξεργασία από δημόσια αρχή 

 

6.   Τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων: αντικαθιστά 
την υφιστάμενη γνωστοποίηση  

 Το Γενικό Χημείο έχει υποχρέωση να τηρεί 
εσωτερικά (σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή) όλα 
τα αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας και 
οποιαδήποτε άλλα νέα αρχεία συσταθούν (εκτός 
του προσωπικού)  
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7. Ενισχυμένη ασφάλεια και εφαρμογή πολιτικών 
ασφάλειας 

 

 Ψευδωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση των δεδομένων 
φυσικών προσώπων 

 

 Εκτίμηση του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφαλείας, 
λαμβάνοντας υπόψιν τους κινδύνους που απορρέουν από την 
επεξεργασία (π.χ. από απώλεια, πρόσβαση στον εξυπηρετητή 
από hackers, κλοπή εγγράφων, διαρροή δεδομένων κ.λ.π.)  

  

Παραδείγματα: 

 Τα ιατρικά δεδομένα φυσικών  προσώπων να φυλάγονται σε 
ασφαλές μέρος 

 Να μην αφήνονται φάκελοι σε διαδρόμους και να μην 
διακινούνται χωρίς λόγο 

 Πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
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8.  Διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου (impact 
assessment)  

     Το Γενικό Χημείο που επεξεργάζεται δεδομένα υγείας 
φυσικών προσώπων (θεωρείται επεξεργασία που 
παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και 
ελευθερίες των  φυσικών προσώπων) όφειλε όπως, 
ΠΡΙΝ από την επεξεργασία, διενεργήσει εκτίμηση των 
επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων 
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           Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών  
 
  Συγκατάθεση:  

Κείμενο συγκατάθεσης: κατανοητό, με σαφή και απλή 
διατύπωση και ξεχωριστό από ενημέρωση 

δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή 

ελεύθερη συγκατάθεση στα πλαίσια σύμβασης: το άτομο 
είναι σε θέση να επιλέξει και δεν διατρέχει τον κίνδυνο 
εξαπάτησης, εκφοβισμού, εξαναγκασμού ή σημαντικών 
αρνητικών επιπτώσεων εάν δεν συγκατατεθεί 
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Δικαίωμα ενημέρωσης: 

Σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα 
προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 
διατύπωση, ιδίως όταν πρόκειται για πληροφορία 
απευθυνόμενη σε παιδιά 

 

Όταν ειδικές κατηγορίες δεδομένων δεν έχουν 
συλλεγεί από το ίδιο το άτομο (π.χ. νοσοκομείο 
συλλέγει προσωπικά δεδομένα από το Γενικό Χημείο), το 
άτομο πρέπει να ενημερωθεί ότι μπορεί να ανακαλέσει τη 
συγκατάθεση του ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η 
νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη 
συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της 
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Δικαίωμα πρόσβασης: To υποκείμενο δικαιούται να λάβει 
ατελώς, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, πληροφορίες που 
αφορούν στην υγεία του, τις οποίες το ίδιο ή άλλο 
πρόσωπο έδωσε στο Γενικό Χημείο 

 Δεν υπάρχει χρέωση (μόνο για διοικητικά έξοδα σε 
περίπτωση πολλών αντιγράφων)  

Πληροφορίες / έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο 
δίνονται ΜΟΝΟ στον ίδιο ή στους γονείς/κηδεμόνες του 
(για ανήλικους) ή στους εξουσιοδοτημένους δικηγόρους 
του αν σχετίζονται με υπόθεση που εκκρεμεί στο 
δικαστήριο 

Κατ’ εξαίρεση δίνονται σε: Ποινικούς ανακριτές / 
Δικηγόρους που υπερασπίζονται την Κυπριακή Δημοκρατία 
ή Αστυνομία σε περιπτώσεις διεξαγωγής ανακρίσεων  
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 Δικαίωμα διόρθωσης: 

Διόρθωση των ανακριβών δεδομένων, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση 

 

 Δικαίωμα στη φορητότητα:  

 ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ/ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ αλλά 
ΌΧΙ στο Γενικό Χημείο  

 

 Δικαίωμα στη λήθη (διαγραφή των δεδομένων): 

ΔΕΝ μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα όταν η επεξεργασία 
είναι απαραίτητη: 

• για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της 
δημόσιας υγείας  

• για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον 
(π.χ. αρχειοθέτησης μίας επιδημιολογικής έρευνας), για 
σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για 
στατιστικούς σκοπούς 

 18 
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 Δικαίωμα εναντίωσης (αντίρρησης): 

 Το υποκείμενο έχει δικαίωμα να αντιταχθεί / εναντιωθεί όταν προσωπικά 
του δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή 
ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, εκτός εάν η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος  

 

 Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων και στη δημιουργία προφίλ: Δικαίωμα του ατόμου να 
μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία το επηρεάζει 
σημαντικά 

 Εξαίρεση: Το άτομο δικαιούται να αντιταχθεί στα προσωπικά του 
δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς επιστημονικής ή 
ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Η 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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Άλλα σημαντικά θέματα και ορθές πρακτικές 
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Ηχογράφηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων  

Ισχύουν οι διατάξεις για το Απόρρητο των επικοινωνιών 
(άρθρο 99) του Νόμου 112(Ι)/2004  

Παρέμβαση στις επικοινωνίες επιτρεπτή αν: 
 

• εξασφαλίζεται η συγκατάθεση των επικοινωνούντων ή 

• προβλέπεται από νομοθεσία (πρωτογενή /δευτερογενή) 
και με άδεια του Δικαστηρίου ή  

• αν πρόκειται για νόμιμη επαγγελματική πρακτική 
επιτρέπεται η καταγραφή συνδιαλέξεων με σκοπό την 
εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων κάποιας εμπορικής 
συναλλαγής και/ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας 
επαγγελματικού χαρακτήρα 
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Εγκατάσταση και Λειτουργία Κ.Κ.Β.Π.  

• Κατά κανόνα απαγορεύεται ενόψει της απουσίας νομοθετικής 
ρύθμισης 

 

• Επιτρέπεται σε δημόσιους χώρους όταν το έννομο συμφέρον της 
δημόσιας αρχής υπερέχει των δικαιωμάτων των πολιτών  (π.χ. για 
σκοπούς ασφαλείας, προστασίας του χώρου από διαρρήξεις και 
κλοπές) 

 

• Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κάμερας πάνω 
από το μηχάνημα κάρτας 

 

• Σε κάθε περίπτωση, οι υπάλληλοι θα πρέπει να 
ενημερώνονται 

 

• Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω 
Κ.Κ.Β.Π. πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που 
έχουν εγκατασταθεί και όχι γι’ άλλους σκοπούς π.χ. για έλεγχο της 
αποδοτικότητας και προσωπικής συμπεριφοράς  των υπαλλήλων 
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 Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία καμερών:  

• στις εισόδους/εξόδους του Γενικού Χημείου 

• για έλεγχο του ρολογιού ηλεκτρονικής καταγραφής της 
προσέλευσης /αναχώρησης από την εργασία 

• στην είσοδο/έξοδο στις ηλεκτρονικές μπάρες στο χώρο 
στάθμευσης 

• σε χώρους που υπάρχουν ταμεία / φυλάγονται απόρρητα έγγραφα 
/ φάκελοι φυσικών προσώπων (η κάμερα θα εστιάζει 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο σημείο του ταμείου/χώρου φύλαξης 
εγγράφων – ΌΧΙ στους υπαλλήλους) 

• απέναντι από τους ανελκυστήρες / σκάλες / εξόδους κινδύνων 

• στις εισόδους κλιμακοστασίων 

• για έλεγχο του ταμείου στην καφετέρια 

23 

 ΔΕΝ επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κάμερας:  

• γραφεία / χώροι που εργάζεται το προσωπικό 

• διαδρόμους 

• χώρους αναμονής / υποδοχής 

• τουαλέτες 

• μέσα στο ασανσέρ  

• καφετέρια 

• Βεράντες 

• εξωτερικές κάμερες που λαμβάνουν εικόνες από πεζοδρόμια,   

δρόμους, γειτονικά καταστήματα  

 

 

24 



13/12/2019 

13 

 Τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να 
ενημερώνονται μέσω προειδοποιητικών πινακίδων, οι 
οποίες θα πρέπει να είναι: 

• ευδιάκριτες 

• επαρκείς σε αριθμό 

• εμφανείς 

•σε σημείο πριν τα υποκείμενα των δεδομένων εισέλθουν 
στο χώρο που γίνεται η οπτικογράφηση  
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Ορθή χρήση αρχείου του προσωπικού 

 

  Οι προσωπικοί φάκελοι των υπαλλήλων (που 
περιέχουν προσόντα και ατομικές εκθέσεις), θα 
πρέπει να διατηρούνται σε ασφαλές μέρος (σε 
χώρους που κλειδώνουν) 

 

 Πρόσβαση στους προσωπικούς φακέλους να έχει 
μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό 

 

 Απαγορεύεται η διάδοση προσωπικών δεδομένων 
που αφορούν ένα υπάλληλο σε άλλο 
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Ορθή χρήση αδειών ασθενείας του 
προσωπικού 

 

  Είναι καλή πρακτική οι άδειες ασθενείας να μην 

καταχωρούνται στον προσωπικό φάκελο του υπαλλήλου 

αλλά να καταχωρούνται σε ένα ξεχωριστό φάκελο που να 

ονομάζεται «Φάκελος Αδειών». Σε αυτόν, μπορούν επίσης 

να καταχωρούνται οι άδειες ανάπαυσης του  

  Περιορισμένη πρόσβαση: μόνο από άτομα που έχουν 

εξουσιοδοτηθεί από τον εργοδότη 

Αν τα δεδομένα υγείας ενός εργοδοτούμενου πρόκειται να 

κοινοποιηθούν σε τρίτους, ο εργοδοτούμενος πρέπει να 

ενημερώνεται εκ των προτέρων για τους σκοπούς και τους 

αποδέκτες της κοινοποίησης 
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Έλεγχος της ώρας προσέλευσης/αναχώρησης των 
υπαλλήλων από την εργασία μέσω συστήματος 
δακτυλικών αποτυπωμάτων  

 Δεν επιτρέπεται εκτός από ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις   

    που αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφαλείας των 
χώρων εργασίας και εφόσον δεν υπάρχει άλλο μέσο για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού (π.χ. αμυντικές εγκαταστάσεις, 
εργαστήρια υψηλού κινδύνου) 

 

 Το Γενικό Χημείο θα πρέπει να σταθμίζει τους κινδύνους, την 
έκταση των κινδύνων αυτών και τις υπάρχουσες εναλλακτικές 
δυνατότητες αντιμετώπισης των κινδύνων και από την άλλη, τις 
προσβολές της προσωπικότητας και της ιδιωτικότητας του 
ατόμου από τη χρήση τέτοιων μεθόδων 
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1. Μέτρα Φυσικής ασφάλειας: για προστασία από τυχαία/ 
    αθέμιτη καταστροφή των δεδομένων 
 

Έλεγχος φυσικής πρόσβασης: π.χ  ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
και απόρρητα έγγραφα σε δωμάτια ασφαλείας με ελεγχόμενη 
και περιορισμένη πρόσβαση, φάκελοι σε φωριαμούς που 
κλειδώνουν και μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης 
 

 Ασφάλεια από φυσικές καταστροφές ή κακόβουλες 
πράξεις: π.χ συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης 
 

Προστασία των μέσων αποθήκευσης, διαγραφή 
δεδομένων και ασφαλής καταστροφή/ανακύκλωση των 
μέσων αποθήκευσης 
 

 Καλή πρακτική: τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου με τα 
δικαιώματα φυσικής πρόσβασης του προσωπικού (ανάλογα με 
το επίπεδο πρόσβασής τους π.χ κωδικοί, κλειδιά) 

Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας  
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2. Τεχνικά μέτρα ασφάλειας  

 

 Έλεγχος πρόσβασης /Ασφάλεια συστημάτων 

  Antivirus /ασφάλεια επικοινωνιών και λογισμικού 

  Firewalls 

  Backups (να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος) 

  Επίπεδα πρόσβασης (need-to-know basis) 

Αρχεία καταγραφής ενεργειών χρηστών και συμβάντων 
ασφαλείας (audit trails / log files) 

 Χρήση κρυπτογράφησης (ειδικές κατηγορίες δεδομένων) 

Απομακρυσμένη πρόσβαση (remote access) μέσω 
ασφαλών καναλιών και κρυπτογράφησης. 

 Καλή πρακτική: Να έχει προηγηθεί μελέτη για 
εκτίμηση κινδύνων και λήψη ανάλογων μέτρων 
ασφάλειας 
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Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα 

Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία 
Τ.Θ.  23378, 1682  Λευκωσία 

 
Τηλ:  22818456, Φαξ: 22304565 

 
E-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy 

 
www.dataprotection.gov.cy 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
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