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 Εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού 679/2016 για την 

προστασία προσωπικών δεδομένων 
 
 

 
 

 

Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής 
Αγωγής 

 
 

Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου 

Επίτροπος Προστασίας  

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

                                                             14 Ιουνίου 2019 

Ορισμοί βάσει του Κανονισμού για σκοπούς 
συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής 

 

Υπηρεσία Μέσης Εκπαίδευσης: υπεύθυνος επεξεργασίας 

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 
 

Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 

(ΥΣΕΑ): ξεχωριστός υπεύθυνος επεξεργασίας ΜΟΝΟ εάν 

 προβλέπεται από νόμο/κανονισμό 
 

 

Καθηγητές ΥΣΕΑ: υπάλληλοι της Υπηρεσίας Μέσης  

Εκπαίδευσης και υπάλληλοι της ΥΣΕΑ (ΜΟΝΟ για σκοπούς 

συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής) 

 

 

 

 

 

2 



20/06/2019 

2 

Γραμματεία κάθε σχολείου: υπάλληλοι της σχολικής 

μονάδας, επομένως αποτελούν μέρος της Διεύθυνσης Μέσης 

Εκπαίδευσης 
 

Υπηρεσίες εντός του ΥΠΠ στις οποίες γίνονται  

παραπομπές Ατομικών Δελτίων και Ατομικών Δελτίων 

Συνέντευξης, από Καθηγητές ΥΣΕΑ: ξεχωριστοί υπεύθυνοι 

 επεξεργασίας και επιτρέπεται η κοινοποίηση για τον ίδιο 

 σκοπό εάν υπάρχει νομική βάση (π.χ. ζωτικό συμφέρον,  

 προβλέπεται από νόμο/κανονισμό) 
 

Υπηρεσίες εκτός του ΥΠΠ στις οποίες γίνονται  

παραπομπές Ατομικών Δελτίων και Ατομικών Δελτίων 

Συνέντευξης, από Καθηγητές ΥΣΕΑ: ξεχωριστοί υπεύθυνοι 

 επεξεργασίας και επιτρέπεται η κοινοποίηση για τον ίδιο 

 σκοπό εάν υπάρχει νομική βάση (π.χ. ζωτικό συμφέρον,  

 προβλέπεται από νόμο/κανονισμό) 
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           Κυριότερες Υποχρεώσεις ΥΣΕΑ 

 1. Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: 

• Η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ΚΑΙ 

• οι βασικές δραστηριότητες της ΥΣΕΑ συνιστούν πράξεις 
επεξεργασίας, που λόγω της φύσης και των σκοπών τους, 
απαιτούν συστηματική παρακολούθηση μαθητών σε 
μεγάλη κλίμακα ΚΑΙ 

• Οι βασικές δραστηριότητες της ΥΣΕΑ συνιστούν μεγάλης 
κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών 
δεδομένων 
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 2. Τήρηση αρχείων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας: 

      Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν είναι περιστασιακή και 
περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (π.χ. 
δεδομένα που αφορούν στην υγεία των μαθητών) 

 

 3. Υποχρέωση τήρησης της ασφάλειας της επεξεργασίας: 

•  Αξιολόγηση/εκτίμηση των κινδύνων που απορρέουν από την 

      επεξεργασία (π.χ. από παράνομη καταστροφή, απώλεια, μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον εξυπηρετητή/φακέλους, διαρροή 
δεδομένων κ.λ.π.) 

      και  

• εφαρμογή μέτρων για μετριασμό τους π.χ. μέσω 
κρυπτογράφησης 
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   Λήψη μέτρων για φυσική ασφάλεια: 
 

• Έλεγχος φυσικής πρόσβασης π.χ  ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός σε δωμάτια ασφαλείας με ελεγχόμενη και 
περιορισμένη πρόσβαση, φάκελοι σε φωριαμούς που 
κλειδώνουν 

 

• Ασφάλεια από φυσικές καταστροφές ή κακόβουλες 
πράξεις 

 

• Προστασία φορητών μέσων αποθήκευσης / Κλειδαριές 
ασφαλείας  

 

         Λήψη μέτρων για τεχνική ασφάλεια  

• Antivirus /ασφάλεια επικοινωνιών και λογισμικού  

• Firewalls  

• Backups (να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος)  

• Επίπεδα πρόσβασης  
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4.  Εφαρμογή κατάλληλων μέτρων (τεχνικών και 
οργανωτικών) τόσο κατά τη στιγμή καθορισμού 
των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή 
της επεξεργασίας, που να διασφαλίζουν ότι, 
υφίστανται επεξεργασία  μόνο τα δεδομένα που είναι 
απαραίτητα για τον συγκεκριμένο σκοπό της 
επεξεργασίας 

 

5. Υποχρέωση γνωστοποίησης παραβιάσεων 
ασφάλειας: 

     Π.χ. η ΥΣΕΑ ανακαλύπτει ότι Καθηγητής ΥΣΕΑ 
κοινοποίησε προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται 
στο Ατομικό Δελτίο Μαθητή, η σε συνάδελφο-φίλο του, 
καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης 
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6. Υποχρέωση ανακοίνωσης παραβιάσεων ασφάλειας: 

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

• Περιγράφεται η φύση της παραβίασης και τα ληφθέντα μέτρα 

• Στην ιστοσελίδα του Γραφείου υπάρχει αναρτημένο 
τυποποιημένο έντυπο «Γνωστοποίησης περιστατικού 
παραβίασης προσωπικών δεδομένων» 

7. Διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου: 

•  Διενεργείται μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών 
κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (π.χ. δεδομένα που 
αφορούν στην υγεία) 

• Θα πρέπει να εκτιμώνται οι πιθανότητες επέλευσης κινδύνων 
και οι συνέπειες στα προσωπικά δεδομένα των μαθητών  
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 8. Τήρηση των δικαιωμάτων που μπορούν να 

ασκήσουν οι μαθητές μέσω των γονέων/νόμιμων 
κηδεμόνων τους: 

 

• Δικαίωμα ενημέρωσης 

• Δικαίωμα πρόσβασης 

• Δικαίωμα διόρθωσης 

• Δικαίωμα διαγραφής «Δικαίωμα στη λήθη» 

• Δικαίωμα περιορισμού 

• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων 

• Δικαίωμα εναντίωσης 

• Δικαίωμα αντίρρησης σε αυτοματοποιημένη απόφαση 
περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστώ!  
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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 

 

 


