
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Η παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα «Υποβολή αίτησης για συμμετοχής 
στις Παγκύπριες Εξετάσεις» ούτω εφεξής καλούμενη 
«Πλατφόρμα» συλλέγει προσωπικά δεδομένα με την έννοια και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 
2016/679 («ο Κανονισμός»), και του 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(Ι)/2018, «Εθνικός Νόμος»). O «Κανονισμός» και ο «Εθνικός 
Νόμος» αποτελούν «το Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα». 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της 
πλατφόρμας είναι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Εξετάσεων. Για ερωτήματα 
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και άσκηση των 
δικαιωμάτων σας όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως (βλ. 8. Δικαιώματα για 
τα υποκείμενα  δεδομένων) μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο 
Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων του ΥΠΠΑΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
prosopika-dedomena@schools.ac.cy 

2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Eπεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας 
δεδομένα σύμφωνα με τις βασικές Αρχές που διέπουν το Νομοθετικό πλαίσιο 
για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι τις αρχές της 
νομιμότητας, περιορισμού του σκοπού, διαφάνειας, ελαχιστοποίησης, 
ακρίβειας, περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, εμπιστευτικότητας και 
ακεραιότητας και λογοδοσίας, για τους κάτωθι σκοπούς. 

Συγκεκριμένα, σκοπός της Πλατφόρμας είναι η ηλεκτρονική υποβολή 
αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις σύμφωνα με τους περί 
Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμους του 2006 έως 2020 
[22(I)/2006, 51(I)/2007, 48(I)/2020] και του περί διεξαγωγής των Παγκύπριων 
Εξετάσεων Πρόσβασης νόμο του 2017.  
3. Κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων

• Τελειόφοιτοι μαθητές που θα συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 
2021 για σκοπούς απόλυσης.

• Οι υποψήφιοι που επιθυμούν πρόσβαση στα Ανώτερα και Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) Κύπρου, Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας 
και (ΑΑΕΙ) Ελλάδας.

4. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας

• Προσωπικά Στοιχεία Υποψηφίων
o Επώνυμο
o Όνομα
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o Όνομα πατέρα
o Όνομα Μητέρας
o Φύλο
o Ημερομηνία γέννησης
o Τύπος εγγράφου
o Αριθμός εγγράφου
o Κυπριακή υπηκοότητα (μόνο για Στρατιωτικές Σχολές)

• Στοιχεία Επικοινωνίας
o Οδός και αριθμός
o Ταχ. Κώδικας
o Δήμος ή Κοινότητα
o Επαρχία
o Τηλέφωνα επικοινωνίας
o Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

• Στοιχεία Σχολείου Αποφοίτησης
o Σχολείο αποφοίτησης
o Τύπος Σχολείου
o Έτος αποφοίτησης
o Επαρχία Εξέτασης

• Στοιχεία για Διευκολύνσεις
o Αναφορά προβλήματος
o Αίτημα για διευκόλυνση
o ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά που αφορούν την αίτηση

Διευκολύνσεων δεν θα φορτωθούν στην πλατφόρμα. Θα
σταλούν στην Υπηρεσία Εξετάσεων σε έντυπη μορφή σε
μεταγενέστερο στάδιο με διαδικασία η οποία καθορίζεται
στην σχετική ανακοίνωση.

• Επιλογές Εξέτασης
o Πλαίσια πρόσβασης και μαθήματα
o Προτιμήσεις Σχολών

5. Εμπιστευτικότητα και Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν εμπιστευτικά και ασφαλή. Για 
την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνονται τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση. 
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα: 
• Η Πλατφόρμα θα φιλοξενηθεί στους εξυπηρετητές του ΥΠΠΑΝ.
• Οι εξυπηρετητές  βρίσκονται σε ασφαλή ενοικιαζόμενο συνδρομητικό χώρο

του ΥΠΠΑΝ, στο κέντρο δεδομένων της CYTA τους οποίους διαχειρίζεται
το ΥΠΠΑΝ.

• Για πρόσβαση στην πλατφόρμα εφαρμόζεται η απαιτούμενη
κρυπτογράφηση (https).

6. Αποδέκτες των Δεδομένων

Βασικός αποδέκτης των δεδομένων είναι η Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΠΑΝ. 
Επιπλέον,  αποδέκτες των δεδομένων δύναται να αποτελούν τα ΑΑΕΙ Κύπρου 
και το Υπουργείο Άμυνας (ΥΠΑΜ) μέσω των τελικών καταλόγων επιτυχόντων 



υποψηφίων στις σχολές για σκοπούς επιβεβαίωσης των εγγραφών σε αυτά, 
καθώς και η Ανάδοχος του έργου (ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ), 
η οποία δεσμεύεται μέσω σύμβασης, για ανάπτυξη της πλατφόρμας και 
σκοπούς υποστήριξης/συντήρησης της πλατφόρμας.   

Κατά κανόνα, το ΥΠΠΑΝ δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που 
συλλέγονται μέσω της πλατφόρμας, κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που 
περιγράφεται ανωτέρω. Σε καμιά περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα που 
συλλέγονται δεν θα πωληθούν σε κανέναν για λόγους εμπορικής προώθησης. 
Ωστόσο, το ΥΠΠΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει και να αποκαλύψει τα 
προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται σε τρίτους, ως εξής: 

• Όταν αυτό απαιτείται από την εκάστοτε Νομοθεσία και Κανονιστικό
πλαίσιο και σε περίπτωση συμμόρφωσης με οποιαδήποτε νομική ή
κανονιστική υποχρέωση.

• Στο πλαίσιο συνεργασίας με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου
(δικαστικές αρχές, αστυνομικές διωκτικές αρχές, οικονομικές υπηρεσίες
Κυπριακής Δημοκρατίας) με στόχο τη διερεύνηση ή δίωξη παράνομων
δραστηριοτήτων είτε έκνομων ενεργειών.

7. Ελαχιστοποίηση, Αποθήκευση και Διαγραφή των δεδομένων σας Στη
βάση της αρχής της ελαχιστοποίησης, το ΥΠΠΑΝ συλλέγει πάντα τα ελάχιστα
απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά
σας δεδομένα θα διατηρούνται στην πλατφόρμα, για τη χρονική περίοδο των
24 μηνών (το μέγιστο), από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των
αιτήσεων. Τα προσωπικά δεδομένα φυλάγονται στους εξυπηρετητές του
ΥΠΠΑΝ. Μετά το πέρας των ορισθέντων χρονικών ορίων διατήρησης, και
συγκεκριμένα των 24 μηνών τα εκάστοτε δεδομένα θα διαγράφονται με
ασφαλή τρόπο.

8. Δικαιώματα για τα υποκείμενα  δεδομένων
Σύμφωνα με το Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να
ασκήσετε οποτεδήποτε εντός της χρονικής περιόδου των  24 μηνών, με βάση
χρονική περίοδο κατά την οποία είναι αποθηκευμένα τα προσωπικά σας
δεδομένα.

• Δικαίωμα πρόσβασης (right to access): Δικαίωμα πρόσβασης στα
δεδομένα που διατηρούνται για το υποκείμενο και στα οποία ανά πάσα
στιγμή μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών.

• Δικαίωμα διόρθωσης (right to rectification): Δικαίωμα πρόσβασης
και διόρθωσης των προσωπικών του πληροφοριών. Σε κάθε στάδιο το
υποκείμενο μπορεί να ελέγξει και να επικαιροποιήσει τα προσωπικά του
δεδομένα προβάλλοντας πάντα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
ζητώντας τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση ανακριβών πληροφοριών.

• Δικαίωμα διαγραφής (right to be forgotten): Δικαίωμα διαγραφής
μέρους ή συνόλου των δεδομένων, που τους αφορούν.

• Δικαίωμα περιορισμού (right to restriction): Δικαίωμα περιορισμού
της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους, ακόμα και όταν



αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων ή ακόμα και όταν τα δεδομένα 
δεν είναι πλέον χρήσιμα αλλά ζητείται η διαφύλαξη τους εξαιτίας νομικών 
αξιώσεων. 

• Δικαίωμα εναντίωσης (right to object): Η προβολή ένστασης ως προς
την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους.

• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (right to data
portability): Το δικαίωμα της φορητότητας, της μεταφοράς δηλαδή των
προσωπικών τους δεδομένων σε άλλο οργανισμό σε μορφή
αναγνωρίσιμη και κοινώς χρησιμοποιούμενη.

• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Δικαίωμα απόσυρσης της
συγκατάθεσης, προς επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων,
χωρίς ωστόσο να επηρεάζει τη νομιμότητα στην οποία βασιζόταν πριν
την απόσυρση.

• Δικαίωμα υποβολής παραπόνου: Δικαίωμα υποβολής παράπονου
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στον/στην
εκάστοτε Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μπορείτε να ασκήσετε τα πιο πάνω δικαιώματα καθώς και οποιοδήποτε αίτημα 
έχει σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 
μέσω επικοινωνίας με το Γραφείο Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων του 
ΥΠΠΑΝ. Τα αιτήματα που λαμβάνονται θα αξιολογούνται και θα αποστέλλεται 
ενημέρωση σχετικά με την πρόοδό τους (έγκριση, μερική έγκριση, απόρριψη), 
κατά κανόνα εντός ενός μηνός από την υποβολή τους. Σε περίπτωση που τα 
αιτήματα ασκούνται επαναλαμβανόμενα ή απαιτούν δυσανάλογες 
προσπάθειες ή μπορούν να προσβάλουν την ιδιωτικότητα τρίτων προσώπων, 
το Γραφείο Υπεύθυνου Προσωπικών δεδομένων του ΥΠΠΑΝ μπορεί να τα 
απορρίψει ως αβάσιμα είτε να απαιτήσει την καταβολή εύλογου τέλους.  

9. Στοιχεία Επικοινωνίας
Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων, ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουν ακολουθηθεί οι αρχές
που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο του
Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων του ΥΠΠΑΝ στέλνοντας email στην
ηλεκτρονική διεύθυνση prosopika-dedomena@schools.ac.cy

10. Υποβολή Παραπόνου
Σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη
επεξεργασία είτε σε περίπτωση που τυχόν αίτημά σας δεν απαντηθεί
(εγκαίρως) ή δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση του ΥΠΠΑΝ, έχετε το
δικαίωμα για υποβολή παραπόνου στο γραφείο Επιτρόπου Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διεύθυνση Γραφείου: Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία 
Τηλέφωνο: +357 22818456 
Φαξ: +357 22304565 
Email: commissioner dataprotection.gov.cy 
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