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Εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού 679/2016 για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων και του Νόμου 
125(Ι)/2018 

 
Υπουργείο Εξωτερικών 

Επίτροπος Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα   

                      

                                                       12 Δεκεμβρίου 2019 
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Πρωτογενές Δίκαιο 

Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΣτΕ 

• Άρθρο 8: ιδιωτική & οικογενειακή ζωή  
 

Σύνταγμα ΚΔ 

• Άρθρο 15: ιδιωτική & οικογενειακή ζωή 
 

Χάρτης θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ 

• Άρθρο 7: ιδιωτική & οικογενειακή ζωή 

• Άρθρο 8: προστασία προσωπικών δεδομένων  
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Υφιστάμενο Νομικό Πλαίσιο 

• Κυρωτικοί Νόμοι της Σύμβασης 108 και του 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της  

 

• Ο περί της Προστασίας των Φυσικών 
Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της 
Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων 
αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 που αντικατέστησε 
την Οδηγία 95/46/ΕΚ  
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    Ανάγκη αυξημένης προστασίας  

των προσωπικών  δεδομένων 
 

• Ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις π.χ. smartphones, 
mobile banking 

• Ευρεία χρήση του διαδικτύου και των νέων υπηρεσιών 
που παρέχει π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο 

• Ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας π.χ. ίnternet 
banking 

• Ευρεία χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

• Αυξανόμενη δημοσιοποίηση προσωπικών πληροφοριών 
και διάθεση τους σε παγκόσμιο επίπεδο 
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                      Πεδίο εφαρμογής  

• Στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
 

• Όταν εφαρμόζεται το κυπριακό δίκαιο δυνάμει διεθνούς 
δικαίου 

 

• Διασυνοριακές υποθέσεις που αφορούν πρόσωπα σε 
περισσότερα κράτη μέλη (συνδεδεμένες εταιρείες) 

 

• Σε επεξεργασία εκτός ΕΕ για υποκείμενα που βρίσκονται 
εντός ΕΕ 

 

• Σε επεξεργασία που εκτελείται στην ΕΕ για υποκείμενα 
που βρίσκονται εκτός ΕΕ 
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Προσωπικά δεδομένα 

• Απλά προσωπικά δεδομένα: 

   οποιαδήποτε πληροφορία αφορά ταυτοποιημένο ή 
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των 
δεδομένων) 

 

• Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: 

 πληροφορίες που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά 
δεδομένα, δεδομένα που αφορούν στην υγεία, τη 
σεξουαλική ζωή και τον γενετήσιο προσανατολισμό 
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     Υπεύθυνος επεξεργασίας: Υπουργείο 
Εξωτερικών 

   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:     

 Οι Διευθύνσεις/Τμήματα/Μονάδες/Υπηρεσίες του   

    Υπουργείου δεν θεωρούνται ξεχωριστοί υπεύθυνοι 

    επεξεργασίας 

 Το κάθε Προξενείο θεωρείται ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ   

    υπεύθυνος 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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                 Αρχές νόμιμης επεξεργασίας 
 

• Αρχή της Λογοδοσίας 

• Αρχή της νομιμότητας 

• Αρχή του περιορισμού του σκοπού 

• Αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων 

• Αρχή της ακρίβειας 

• Αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης 

• Αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας 

 
 

 

 

 

 

 

10 

     

Πότε είναι νόμιμη η επεξεργασία  απλών 

προσωπικών δεδομένων 

 

• Έχει δοθεί η συναίνεση του ατόμου 

• Για εκτέλεση σύμβασης 

• Για έννομη υποχρέωση του οργανισμού 

• Για διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του ατόμου 

• Για δημόσιο συμφέρον ή άσκηση δημόσιας εξουσίας 

• Για το έννομο συμφέρον του οργανισμού ή του 
τρίτου 
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 Πότε είναι νόμιμη η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών   

  προσωπικών δεδομένων  

 
  

 

Κατά κανόνα απαγορεύεται η επεξεργασία τους 
 

 Επιτρέπεται όταν: 

(α) υπάρχει συγκατάθεση 
 

(β) στον τομέα του εργατικού δικαίου, δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής προστασίας 

 

(γ) για ζωτικό συμφέρον 
 

(δ) για δεδομένα που έχουν δημοσιοποιηθεί από το άτομο 
 

(ε) για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων 
 

(στ) για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος 
 

(ζ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος 
 

(η) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς 
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς 
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Ενδυνάμωση υφιστάμενων δικαιωμάτων  και 
δημιουργία νέων 

 

• 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 
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    Αυστηρότατες Υποχρεώσεις ΥΠΕΞ / Προξενείων 

1. Φέρουν το βάρος της απόδειξης όσον αφορά στην 
παροχή συγκατάθεσης 

 

2. Υποχρέωση καθορισμού ευθυνών μέσω συμφωνίας όταν 
υπάρχουν από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας 

 

3. Υποχρέωση εκπροσώπησης υπευθύνων επεξεργασίας ή 
εκτελούντων την επεξεργασία μη εγκατεστημένων στην 
Ένωση 

 

4. Επιλογή εκτελούντων την επεξεργασία που παρέχουν 
επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 
  

5. Τήρηση αρχείων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας 
 

6. Υποχρέωση τήρησης της ασφάλειας της επεξεργασίας 
 

7. Διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου 
 

8. Υποχρέωση γνωστοποίησης παραβιάσεων ασφάλειας 
 

9. Υποχρέωση ανακοίνωσης παραβιάσεων ασφάλειας 
 

10. Υποχρέωση διορισμού Υπεύθυνου Προστασίας 
Δεδομένων 
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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 

• 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 

18 
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 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  
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 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 ΥΠΕΞ 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 

 

 Καθαριότητα κτιρίου από εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
ή υπό την  επίβλεψη τέτοιου προσωπικού 

 

 Μετά τις εργάσιμες ώρες, τα δεδομένα να είναι 
κλειδωμένα και μη προσβάσιμα 

 

Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας  
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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) 
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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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    Άσκηση δικαιωμάτων των υποκειμένων 
των δεδομένων 

     

   Το ΥΠΕΞ και τα Προξενεία να ενημερώνουν τα 
υποκείμενα των δεδομένων για τα δικαιώματα 
που μπορούν να ασκήσουν καθώς και τον τρόπο 
άσκησης τους (π.χ. μέσω εντύπου, ηλεκτρονικά) 

        -  καλή πρακτική: ετοιμασία τυποποιημένων          

                                  εντύπων   

28 

    Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων 
     

   Νομική βάση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε 
τρίτες χώρες είναι: 

   (α) Οι κατάλληλες εγγυήσεις δυνάμει του άρθρου 46(2)(α) 
του Κανονισμού (ενός νομικά δεσμευτικού και εκτελεστού 
μέσου μεταξύ δημόσιων αρχών ή φορέων), με βάση το 
οποίο δεν απαιτείται έγκριση της Επιτρόπου, εάν η 
Δημοκρατία είναι μέρος σε Σύμβαση που επικύρωσε η 
Δημοκρατία, Διμερείς & Πολυμερείς Συμφωνίες 

   (β) Οι κατάλληλες εγγυήσεις δυνάμει του άρθρου 46(3)(β) 
του Κανονισμού (μνημόνια συναντίληψης, τα οποία δεν 
έχουν δεσμευτική ισχύ καθότι δεν κυρώθηκαν με νόμο), για 
τα οποία εφαρμόζεται ο μηχανισμός συνεκτικότητας και 
απαιτείται έγκριση της Επιτρόπου μετά την έκδοση Γνώμης 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
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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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