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Επίτροπος Προστασίας  
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  Οποιαδήποτε πληροφορία αναφέρεται σε 

φυσικό πρόσωπο εν ζωή  

 

  Για παράδειγμα: 

  όνομα, ηλικία, αρ. ταυτότητας, αρ.  
τηλεφώνου, διεύθυνση, φωτογραφία, 
βίντεο, email, προφίλ στο facebook, 
θρήσκευμα, υγεία κτλ 
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Ειδικές κατηγορίες προσωπικών 

δεδομένων σημαίνει:  

φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, 

θρησκεία, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,  

γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα  

που αφορούν στην υγεία, σεξουαλική ζωή ή τον 

γενετήσιο προσανατολισμό  
 

Γενικός κανόνας: 

Απαγορεύεται η επεξεργασία τους, εκτός σε  

συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπει ο 

Κανονισμός (άρθρο 9) 
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 Προβλέπει ειδικές πρόνοιες για ανήλικους που 
ενισχύουν την προστασία των προσωπικών τους 
δεδομένων (άρθρο 8 του Νόμου 125(Ι)/2018) 

 
 Για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παιδιών 

ηλικίας κάτω των 14 ετών, ο παροχέας υπηρεσίας 
της κοινωνίας των πληροφοριών, θα πρέπει να 
λάβει συγκατάθεση ή έγκριση από το πρόσωπο που 
έχει τη γονική μέριμνα 
 

 Π.χ, όσον αφορά στη χρήση προσωπικών 
δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία λογαριασμού 
στο Amazon/Ebay  
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 Ο παροχέας υπηρεσίας της κοινωνίας των 
πληροφοριών επαληθεύει ότι η συγκατάθεση 

παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που 
έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία 

 

 Ωστόσο, από τεχνικής άποψης, η επαλήθευση 
της ηλικίας ενός προσώπου εντός του ψηφιακού 
περιβάλλοντος μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα 
δυσχερής 
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 Προοίμιο 29: Τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών απαιτούν 
ειδική προστασία αφού τα παιδιά έχουν μικρότερη επίγνωση 
των κινδύνων, συνεπειών και δικαιωμάτων τους π.χ. όσον 
αφορά στη χρήση προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη 
δημιουργία προφίλ προσωπικότητας ή χρήστη και τη συλλογή 
των δεδομένων τους κατά τη χρήση υπηρεσιών που 
προσφέρονται σε αυτούς 

 

Η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα δεν είναι 
απαραίτητη σε σχέση με υπηρεσίες πρόληψης ή 
παροχής συμβουλών που προσφέρονται άμεσα σε 
ένα παιδί  
 

 Προοίμιο 46: εάν η επεξεργασία απευθύνεται σε παιδί, η 
ενημέρωση και ανακοίνωση πρέπει να είναι σαφής και σε απλή 
γλώσσα (για να την κατανοεί το παιδί εύκολα) 
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1.  Η επικοινωνία καλύπτεται από ανωνυμία με τη χρήση 
ψευδωνύμων και ψευδών ηλικιών, επομένως υπάρχει 
κίνδυνος : 

  

 παραπλάνησης από ιστοσελίδες που υπόσχονται δώρα 
με σκοπό την παραχώρηση ευαίσθητων πληροφοριών 
τους (π.χ. σεξουαλικό προσανατολισμό, υγεία, ομάδα 
ποδοσφαίρου) 

 

 εξαπάτησης από επιτήδειους που λαμβάνουν παράνομη 
πρόσβαση σε προσωπικούς λογαριασμούς, συνδρομές 
κ.λ.π. ή εκτελούν παράνομες online δραστηριότητες 
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 διαδικτυακού ψυχολογικού εκφοβισμού 
   

 διαδικτυακής παρενόχλησης 
 

 εμπλοκής σε παράνομες online ενέργειες (ηλεκτρονικό 
έγκλημα) 

 

 2. Υποβόσκουν κίνδυνοι από κακόβουλα λογισμικά μέσω 
παιχνιδιών π.χ. ενεργοποίηση ιών (κακόβουλων 
προγραμμάτων), οι οποίοι μπορεί να καταστρέψουν ή να 
υποκλέψουν δεδομένα 

 

 3. Λήψη ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam)  

 

 4. Τίποτα δεν είναι προσωπικό/ιδιωτικό και τίποτα δεν χάνεται 
όταν ανέβει στο διαδίκτυο – δικαίωμα διαγραφής 
(«δικαίωμα στη λήθη») 
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 Αφορά στο δικαίωμα διαγραφής δεδομένων στο 
διαδίκτυο*, που το άτομο δεν επιθυμεί τη δημοσίευση 
τους διότι του προκαλούν βλάβη και δεν είναι πλέον 
χρήσιμα για την ενημέρωση του κοινού 

 

     * π.χ. από αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης όπως 
Google και από μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως 
facebook, twitter και Linkedin 

 

 Προστατεύει την ιδιωτική ζωή του ατόμου από τις 
συνέπειες του διαδικτύου που «δεν ξεχνά ποτέ»: ένα 
σφάλμα δεν μπορεί να στιγματίσει το άτομο για το 
υπόλοιπο της ζωής του 
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Να μην δίνονται προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα 
πρόσωπα ή σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο 
 

Να μην αποκαλύπτονται οι κωδικοί πρόσβασης σε 
κανέναν 
 

Να επιλέγονται δυνατοί κωδικοί πρόσβασης που να 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον 9 ψηφία (κεφάλαια και 
μικρά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα) 
 

Να αλλάζονται οι κωδικοί πρόσβασης συχνά 
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 Να μην αναρτόνται ή δημοσιεύονται βίντεο ή 
φωτογραφίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτός εάν 

 
 αυτές είναι μακρινές και ομαδικές, ώστε να μην 

διακρίνονται τα πρόσωπα και/ή  
 

 έχει ληφθεί η εκ των προτέρων συγκατάθεση των 
προσώπων που απεικονίζονται 

 
 Απόφαση Επιτρόπου: Παράπονο μητέρας για 

ανάρτηση προσωπικών δεδομένων του ανήλικου 
τέκνου της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (€1000 
πρόστιμο)   

 Υποθέσεις που υπερτερούσαν άλλα αδικήματα π.χ. 
δυσφήμιση 

 Υποθέσεις που απορρίφθηκαν λόγω ανοικτού 
δικτύου από άτομα που είχαν καθήκον συγκατάθεσης 
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 Να ενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις απορρήτου  
 

 Να προστατεύονται τα κινητά και οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές με τα κατάλληλα προγράμματα και φίλτρα 
ασφαλείας  
 

 Να μην ανταποκρίνονται σε μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή sms από αγνώστους 
 

 Να μην συμπληρώνουν φόρμες ηλεκτρονικές ή μη, 
προσωπικών στοιχείων, χωρίς την διασφάλιση της 
ασφάλειας των δεδομένων 

 
 Να ενημερώνονται οι αρμόδιες Αρχές (να υποβάλλεται 

καταγγελία) εάν υπάρχει υποψία για κάτι ύποπτο, 
παράνομο ή απειλητικό 
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   2017:  
 Βιωματικά εργαστήρια - Παγκύπριες παρουσιάσεις  για τα προσωπικά 

δεδομένα με αποδέκτες παιδιά του Δημοτικού (μαθητές της Δ, Ε και ΣΤ) 
 Παγκύπριος μαθητικός διαγωνισμός αφίσας - Το σχέδιο που κέρδισε, με 

σύνθημα «Το διαδίκτυο δεν έχει πρόσωπο» κοσμούσε την αφίσα του 
Γραφείου για την ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  
 

   2018 
 Βιωματικά εργαστήρια - Παγκύπριες παρουσιάσεις  για τα προσωπικά 

δεδομένα με αποδέκτες παιδιά του Δημοτικού (μαθητές της Δ, Ε και ΣΤ) 
 Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός Βίντεο, με σύνθημα «Το διαδίκτυο 

δεν ξεχνά»  
 

    2019 
 Βιωματικά εργαστήρια - Παγκύπριες παρουσιάσεις  για τα προσωπικά 

δεδομένα με αποδέκτες παιδιά του Δημοτικού (μαθητές της Δ, Ε και ΣΤ) 
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