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Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  
  

Επικοινωνία και ΜΜΕ  
 
  

Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου 

Επίτροπος Προστασίας  

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
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Το δικαίωμα ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής  

 

• Σύνταγμα: Άρθρο 15 
 

• Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων: Άρθρο 8 

 

• Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: 

 Άρθρο 7: προστασία ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής 

 Άρθρο 8: προστασία προσωπικών δεδομένων 
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• Σύμβαση 108 για την προστασία του 
ατόμου από την αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

 (1981)  
 

• Πρόσθετο Πρωτόκολλο 
 

• Κυρωτικοί Νόμοι:  

 Ν.28(ΙΙΙ)/2001 και Ν.30(ΙΙΙ)/2003  

 

  

  

Συμβούλιο της Ευρώπης 
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Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) 
 

• Νόμος 125(Ι)/2018 για την εφαρμογή 
ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού 

 

• Οδηγία 2016/680/ΕΕ για προστασία των 
δεδομένων στον τομέα επιβολής του Νόμου 

 

• Νόμος 44(Ι)/2019, για την μεταφορά της 
Οδηγίας 
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Κώδικας Αστυνομικής Δεοντολογίας 

 

• Άρθρο 6: Τα Μέλη της Αστυνομίας δεν 
επεμβαίνουν στο δικαίωμα της ιδιωτικής 
και οικογενειακής ζωής, παρά μόνο όταν 
είναι απολύτως απαραίτητο και για την 
επίτευξη νόμιμου σκοπού, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του Άρθρου 15 του 
Συντάγματος. 

• Άρθρο 7: Συμμορφώνονται με τις 
πρόνοιες του Νόμου 125(Ι)/2018  
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Χάρτης Αστυνομίας για Δικαιώματα 
του Πολίτη 
 

«Η Αστυνομία εφαρμόζει αυστηρά τις 
πρόνοιες που αφορούν στη νόμιμη 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
των πολιτών και διασφαλίζει πλήρως την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων τους, όπως 
το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και 
αντίρρησης. Η Υπηρεσία υποχρεούται να 
αποζημιώσει τον οιοδήποτε, σε περίπτωση 
που υποστεί ζημιά λόγω παράβασης...» 
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 Πότε η Αστυνομία εφαρμόζει το 
Νόμο 125(Ι)/2018 και πότε το 

Νόμο 44(Ι)/2019; 

8 

O Κανονισμός και ο Νόμος 125(Ι)/2018 
εφαρμόζονται: 

 

• Σε εργασίες διοικητικής φύσεως 

• Για έκδοση Άδειας κατοχής όπλου 

• Για αδειοδότηση ιδιωτικού φύλακα 

• Στο Αρχείο Προηγούμενων Καταδικών CRO 

• Σε ελέγχους στα σημεία εισόδου -εκτελών την 
επεξεργασία για λογαριασμό του ΤΑΠΜ 

•  Σε προσωπικούς φάκελους αστυνομικών 

• Διασύνδεση αρχείων με άλλες Δημόσιες Αρχές 
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Ο Νόμος 44(Ι)/2019 εφαρμόζεται: 

 

• Στη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων 

• Στην ανταλλαγή πληροφοριών με 
Αστυνομικές Αρχές άλλων ΚΜ σε ποινικές 
υποθέσεις 

• Στη διαβίβαση δεδομένων σε Αστυνομικές 
Αρχές τρίτων χωρών 

• Στη διασύνδεση αρχείων με ΜΟΚΑΣ, Τμήμα 
Φορολογίας και Τμήμα Τελωνείων 
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Κύριοι ορισμοί 

• Προσωπικά δεδομένα 

• Ειδικές κατηγορίες πρ. δεδομένων 

• Βιομετρικά και γενετικά δεδομένα 

• Επεξεργασία 

• Σύστημα αρχειοθέτησης 

• Υπεύθυνος επεξεργασίας 

• Εκτελών την επεξεργασία  

• Αποδέκτης 
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Βασικές Αρχές 

 

• Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και 
διαφάνεια 

• Περιορισμός του σκοπού 

• Ελαχιστοποίηση των δεδομένων 

• Ακρίβεια 

• Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης 

• Ακεραιότητα  

• Λογοδοσία 
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Ιδιωτική ζωή και Ελευθερία της 
Έκφρασης   

 

• Αναφορά 4 του Προοιμίου του ΓΚΠΔ: 
 

Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο 
δικαίωμα· πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη 
λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται με 
άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας.  

 

 

 

 

  
 

  



13/12/2019 

7 

13 

Ιδιωτική ζωή και Ελευθερία της 
Έκφρασης   

 

• Άρθρο 85 του ΓΚΠΔ: 
 

Τα κράτη μέλη διά νόμου συμβιβάζουν το δικαίωμα 
στην προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού με το 
δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και 
πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της 
επεξεργασίας για δημοσιογραφικούς σκοπούς και 
για σκοπούς πανεπιστημιακής, καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης.  
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Ιδιωτική ζωή και Ελευθερία της 
Έκφρασης   

 

• Άρθρο 29 του Νόμου 125(Ι)/2018: 
 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή ειδικών 
κατηγοριών ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες 
και αδικήματα που διενεργείται για δημοσιογραφικούς είναι 
νόμιμη, νοουμένου ότι οι σκοποί αυτοί είναι ανάλογοι προς 
τον επιδιωκόμενο στόχο και σέβονται την ουσία των 
δικαιωμάτων που καθορίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης εφαρμόζονται 
στον βαθμό που δεν επηρεάζουν το δικαίωμα της ελευθερίας 
της έκφρασης και πληροφόρησης και το δημοσιογραφικό 
απόρρητο 
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Δημοσίευση/ Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης 

 

Με βάση Αποφάσεις του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ 
λαμβάνονται υπόψιν τα πιο κάτω: 
 

1. Το δημόσιο ενδιαφέρον για συγκεκριμένη 
περίπτωση 

2. Αν αφορά δημόσιο πρόσωπο ή όχι 

3. Αν το περιστατικό έλαβε χώρα σε ιδιωτικό 
ή σε δημόσια προσβάσιμο χώρο   
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Striking the right balance 
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Περιπτωσιολογία – Δημοσίευση/ 
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

1. Υπόθεση στον χώρο στάθμευσης στη 
Λάρνακα 

2. Διπλό φονικό στο Στρόβολο. Ανάρτηση 
φωτογραφίας του γιού του ζεύγους. 

3. Οδηγός τον οποίο σταμάτησε αστυνομικός 
για έλεγχο, συνέχισε να τον βιντεογραφεί με 
το κινητό, παρά τις συστάσεις του 
αστυνομικού και ανάρτησε το βίντεο στο 
YOUTUBE     
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Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα 

Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία 

Τ.Θ.  23378, 1682  Λευκωσία 

 

Τηλ:  22818456, Φαξ: 22304565 

Email: commissioner@dataprotection.gov.cy 

 

www.dataprotection.gov.cy 

 

 


