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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ 

 

Αυτή η Πολιτική παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, 

ενώ είστε φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. 

 

1. Τι είναι οι «προσωπικά δεδομένα»; 

«Προσωπικά δεδομένα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου 

η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.  

2. Ποιος θα επεξεργαστεί τα προσωπικά μου δεδομένα; 

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (NUP) είναι υπεύθυνο για να 
αποφασίσει πώς θα διατηρεί και επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες για εσάς. 
 
Η παρούσα πολιτική παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο το NUP επεξεργάζεται τα 
προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας βάσει του ΓΚΠΔ, την ισχύουσα τοπική νομοθεσία (όπως 
τροποποιείται κατά καιρούς) και οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία.  
 
Οι κατάλογοι και τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι ενδεικτικά, μη εξαντλητικά και δεν είναι 
πλήρως αντιπροσωπευτικά για κάθε άτομο στο Πανεπιστήμιο. Η παρούσα Πολιτική μπορεί να 
συμπληρώνεται από πρόσθετες ειδοποιήσεις, πολιτικές ή οδηγίες ("Πρόσθετες πολιτικές"). 
 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται εδώ ισχύουν για τη χρήση, την κοινοποίηση και την αποκάλυψη των 

προσωπικών σας δεδομένων από το NUP, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων, Ινστιτούτων και 

Ερευνητικών Κέντρων / Μονάδων του. Τα Τμήματα, Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα / Μονάδες του 

NUP συνεργάζονται στενά και μοιράζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για διάφορους ακαδημαϊκούς, 

διοικητικούς και στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με τον Κανονισμό ή / και τις δομημένες Πολιτικές και 

Διαδικασίες. 

3. Ποια προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία; 

Το NUP  τηρεί αρχείο των στοιχείων που δώσατε στη φόρμα αίτησής σπουδών σας, τυχόν δικαιολογητικά 

που ζητήθηκαν ως μέρος της αποδοχής σας και πρόσθετες λεπτομέρειες που παρέχονται από τρίτα 

πρόσωπα.  Διατηρούνται επίσης αρχεία σχετικά με τις σπουδές σας στο NUP και στοιχεία για τη χρήση 

των ακαδημαϊκών και μη ακαδημαϊκών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που προσφέρουμε. Αυτές οι 

προσωπικές πληροφορίες θα περιλαμβάνουν δεδομένα όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση κατοικίας, την  
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ημερομηνία γέννησης, πρόγραμμα σπουδών, τις πληρωμές διδάκτρων και πληροφορίες σχετικά με τις 

εξετάσεις, τις αξιολογήσεις και τα αποτελέσματά σας. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται και διαβιβάζονται με ασφάλεια μέσα από έντυπες και 

ηλεκτρονικές μορφές, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας 

δεδομένα περιορίζεται στο προσωπικό του Πανεπιστημίου που έχει έννομο συμφέρον για την 

επεξεργασία, για την εκπλήρωση των συμβατικών του καθηκόντων. 

H χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς δεν θα είναι υπερβολική. 

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο πιθανόν να επεξεργαστεί κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς που 

χαρακτηρίζονται ως «ευαίσθητα» ή «ειδικής κατηγορίας» προσωπικά δεδομένα και που απαιτούν 

επιπλέον προστασία. Αυτές πιθανόν να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την εθνικότητά σας, τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό σας, τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις ή την υγεία σας /ειδικές ανάγκες, 

τα οποία χρησιμοποιούμε για σκοπούς σχεδιασμού και παρακολούθησης, ή προκειμένου να παρέχουμε 

φροντίδα, βοήθεια ή κατάλληλες προσαρμογές. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από εσάς και θα σας δοθούν περισσότερες 

λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση τους. 

4. Ποιος είναι ο σκοπός και η νομική βάση της επεξεργασίας; 

Το Πανεπιστήμιο θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για συμβατικούς, νόμιμους σκοπούς ή 

για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των: 

●Για την παροχή και διαχείριση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου προς εσάς, την 

καταγραφή των λεπτομερειών των σπουδών σας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τοποθετήσεων σε 

εξωτερικούς οργανισμούς) και για καθορισμό / επιβεβαίωση των ακαδημαϊκών σας επιτευγμάτων (π.χ. 

αποτελέσματα, βραβεία). 

●Όπου είναι σχετικό (π.χ. για διδακτορικούς φοιτητές), για παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποστήριξη 

της ερευνητικής σας δραστηριότητας. 

●Για τη διαχείριση των οικονομικών πτυχών της σχέσης μας μαζί σας. 

●Για να σας παρέχουμε εγκαταστάσεις πληροφορικής. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες 

πληροφορικής είναι συγκεκριμένες για ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο (π.χ. λογισμικό κατά της λογοκλοπής). 

●Για να σας παρέχουμε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες (π.χ. αθλητισμός, βιβλιοθήκες, διαμονή, καριέρα). 

●Για να ενεργοποιήσετε τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις (π.χ. ομάδες, αποφοίτηση). 

●Για αποτελεσματική επικοινωνία μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, email και τηλεφώνου, 

συμπεριλαμβανομένης της διανομής σχετικών ενημερωτικών δελτίων και εγκυκλίων. 
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●Για λόγους ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένης της CCTV), της πειθαρχικής διαδικασίας 

(συμπεριλαμβανομένης της λογοκλοπής και του ακαδημαϊκού παραπτώματος), των καταγγελιών, των 

διαδικασιών ελέγχου και της διασφάλισης ποιότητας. Σημειώστε ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται 

για διαφορετικό σκοπό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν για πειθαρχικούς σκοπούς, 

συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης σας, όπου αυτό είναι αναλογικό και απαραίτητο (π.χ. εικόνες 

CCTV) 

●Για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της ιατρικής, της ασφάλειας, της πρόνοιας και των θρησκευτικών 

απαιτήσεων σας συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων 

συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος αναχαίτησης του COVID-19 του Πανεπιστημίου. 

●Για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και τη διεξαγωγή ερευνών και ερευνών για εσωτερικές, νόμιμες 

αναφορές ή για σκοπούς δημόσιου ή νόμιμου ενδιαφέροντος. 

●Για να εκπληρώσουμε και να παρακολουθούμε τις ευθύνες μας βάσει της νομοθεσίας περί ισότητας, 

μετανάστευσης και δημόσιας ασφάλειας. 

●Για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τρίτους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (θα υποθέσουμε 

ότι έχετε ελέγξει με τα άτομα πριν μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας τους). 

Θεωρούμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς είναι  

απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων μαζί σας (π.χ. για τη διαχείριση της 

εκπαίδευσης, της φοιτητικής εμπειρίας και της ευημερίας σας ενώ σπουδάζετε στο NUP), απαραίτητη 

για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση ( π.χ. παρακολούθηση βίζας), απαραίτητη για την εκτέλεση 

καθηκόντων που αναλαμβάνουμε προς το δημόσιο συμφέρον (π.χ. διδασκαλία και έρευνα) και 

απαραίτητη για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων του Πανεπιστημίου.  

Ζητούμε από εσάς να μας παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που εύλογα ζητούμε, για να μας 

επιτρέψετε να διαχειριστούμε τη φοιτητική σας σύμβαση. Εάν χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας για 

οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, θα τη συλλέξουμε την κατάλληλη 

στιγμή και θα μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή. Στη σπάνια περίπτωση που ζητάμε 

ευαίσθητες πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με την εθνικότητά σας, τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή την υγεία / αναπηρία σας, θα έχετε συνήθως την 

επιλογή να αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας, με το να μην την παρέχετε.  

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να πραγματοποιήσουμε πλήρως 

αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που θα σας επηρεάζει. 
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5. Σε ποιον θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα; 

Όπως περιγράφεται παραπάνω, τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται στο αρμόδιο προσωπικό 

του NUP, όπως απαιτείται. Επιπλέον, όταν είναι απαραίτητο, μπορεί να κοινοποιηθούν όπως επιτρέπει 

η απαιτεί ο Νόμος, σε ελεγχόμενη και εμπιστευτική βάση, σε μια σειρά εξωτερικών οργανισμών, 

συμπεριλαμβανομένων των: 

●Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου  

https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument 

●Χρηματοδοτών σας και / ή οι χορηγών σας (π.χ. Συμβούλια Έρευνας, consortium partners, 

χρηματοδότες οποιωνδήποτε αναγνωρίσεων ή βραβείων). 

●Αρμοδίων Κυβερνητικών Υπηρεσιών (π.χ. Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 

Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Μετανάστευσης). 

●Αστυνομία και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου (όταν είναι απαραίτητο). 

●Τοποθέτηση σε εταιρείες και επιχειρήσεις, τόσο τοπικά όσο και / ή Παγκύπρια μέσω του Γραφείου 

Διασύνδεσης, βλ. https://www.nup.ac.cy/gr/the-university/liaison-office/  

●Εργαστήρια και σεμινάρια εκπαιδευτικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος καθώς και «Μέρες 

Καριέρας» σε συνεργασία με το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου, δείτε 

https://www.nup.ac.cy/gr/the-university/careers-services/ 

●Περιστασιακά, ενδέχεται να πραγματοποιείται μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων εκτός του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (π.χ. για να διευκολύνετε τη συμμετοχή σας σε μια επίσκεψη 

ανταλλαγής φοιτητών ή σε ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Erasmus + σε χώρα εκτός ΕΕ, δείτε 

https://www.nup.ac.cy/gr/study-in-cyprus/erasmus-traineeship/  

Τέτοιες μεταφορές είναι συνήθως απαραίτητες για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων 

μαζί σας και πραγματοποιούνται με τις κατάλληλες εγγυήσεις για να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα 

και η ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών. 

Εκτός από όσα ορίζονται παραπάνω, δεν θα δημοσιεύσουμε ή θα αποκαλύψουμε προσωπικές 

πληροφορίες σχετικά με εσάς σε άλλους εξωτερικούς αιτούντες ή οργανισμούς, εκτός εάν το έχετε 

ζητήσει ή συναινέσει σε αυτό, ή εάν είναι προς το ζωτικό συμφέρον σας να το κάνουμε (π.χ. σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης). 

 

 

 

 

https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
https://www.nup.ac.cy/gr/the-university/liaison-office/
https://www.nup.ac.cy/gr/the-university/careers-services/
https://www.nup.ac.cy/gr/study-in-cyprus/erasmus-traineeship/
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6. Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά μου δεδομένα μετά την αποφοίτησή μου; 

Αφού αποφοιτήσετε, ένα βασικό αρχείο των σπουδών σας διατηρείται επ 'αόριστόν, έτσι ώστε οι 

λεπτομέρειες των ακαδημαϊκών σας επιτευγμάτων να μπορούν να επιβεβαιωθούν αλλά και για 

στατιστικούς ή ιστορικούς σκοπούς. Τα στοιχεία επαφής σας και βασικά προσωπικά σας στοιχεία 

διαβιβάζονται στο Γραφείο Αποφοίτων ενώ είστε ακόμη φοιτητής, μέσω σχετικής φόρμας αναρτημένης 

στο Moodle, ώστε να μπορείτε να προστεθείτε στη βάση δεδομένων αποφοίτων, δείτε την Πολιτική 

Αποφοίτων στο https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2021/04/PRIVACY-NOTICE-FOR-ALUMNI-

NUP_.pdf  

7. Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα; 

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί το Πανεπιστήμιο για εσάς. 

Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που 

έχουμε σχετικά με εσάς, να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα ή να περιορίσουμε με άλλο τρόπο την 

επεξεργασία τους, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους ή να λάβετε ηλεκτρονικό αντίγραφο με τα 

προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.  Λάβετε υπόψη ότι όλα αυτά τα δικαιώματα πληρούνται 

με διάφορους τρόπους και προϋποθέσεις.  

8. Πόσο διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα μου; 

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος του φοιτητικού σας αρχείου για τη διάρκεια των 

σπουδών σας. Το NUP διατηρεί προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει από εσάς όταν υπάρχει συνεχής 

έννομη επιχειρησιακή ανάγκη (έννομο συμφέρον) για να το πράξει (για παράδειγμα, για να σας παρέχει 

μια υπηρεσία που ζητήσατε ή για να συμμορφωθεί με τις ισχύουσες νομικές, φορολογικές ή λογιστικές 

απαιτήσεις). 

Όταν δεν υπάρχει συνεχής έννομη επιχειρησιακή ανάγκη (έννομο συμφέρον) για να επεξεργαστούμε τα 

προσωπικά σας δεδομένα, το NUP είτε θα τα διαγράψει είτε θα τα ανωνυμοποιήσει ή, εάν αυτό δεν είναι 

εφικτό (για παράδειγμα, επειδή τα προσωπικά σας στοιχεία έχουν αποθηκευτεί σε εφεδρικά αρχεία), 

τότε το NUP θα αποθηκεύσει με ασφάλεια τα προσωπικά σας στοιχεία και θα τα απομονώσει από 

οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία έως ότου είναι δυνατή η διαγραφή. 

9. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω; 

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να 

ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, συμβουλευτείτε την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων 

του Πανεπιστημίου στη ηλεκτρονική διεύθυνση dpo.nup@nup.ac.cy  ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση 

https://www.nup.ac.cy/gr/the-university/data-protection-office/  

 

 

 

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2021/04/PRIVACY-NOTICE-FOR-ALUMNI-NUP_.pdf
https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2021/04/PRIVACY-NOTICE-FOR-ALUMNI-NUP_.pdf
mailto:dpo.nup@nup.ac.cy
https://www.nup.ac.cy/gr/the-university/data-protection-office/
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10. Πώς υποβάλλω παράπονο; 

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο χειρισμού των προσωπικών σας δεδομένων ή με την 

απάντηση που λάβατε από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επίτροπο 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα : 

Διεύθυνση Γραφείου: 

Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση 

Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία 

 

Τηλέφωνο: +357 22818456 

Φαξ: +357 22304565 

 

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendocum

ent 

 

11. Πραγματοποιούνται αλλαγές σε αυτό το έγγραφο; 

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2021. Αναθεωρείται όταν είναι 

απαραίτητο και τουλάχιστον ετησίως. Τυχόν αλλαγές θα δημοσιευθούν εδώ και θα ειδοποιηθείτε μέσω 

Moodle ή / και μέσω email. 

 

 

 

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendocument
http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendocument

