Αγαπητοί φοιτητές και Ακαδημαϊκοί,
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας ενημερώνω
για την διαδικασία της διεξαγωγής των εξετάσεων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020‐21.
Η διαδικασία θα λάβει χώρα εξ αποστάσεως/ διαδικτυακά και για την διαφύλαξη της εγκυρότητας των
εξετάσεων, είναι αναγκαίο να υπάρχει επιτήρηση, έτσι ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορεί να ελέγξει το
αδιάβλητο της διαδικασίας της εξέτασης.
‐Θα πρέπει να ενωθείτε στη πλατφόρμα σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που σας έχουν σταλεί από το
τμήμα IT, μισή ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης. Επιπλέον θα πρέπει να ανεβάσετε μαζί με το γραπτό
σας ή ως μέρος του την φοιτητική σας ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει
πιστοποίηση.
‐ Θα καταγράφετε η εικόνα σας μέσω της κάμερας, ώστε να ελέγχεται ότι δεν θα φύγετε από το δωμάτιο,
και δεν λαμβάνετε βοήθεια από άλλα άτομα στο δωμάτιο κ.λ.π.
Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από την
διασφάλιση της εγκυρότητας των εξετάσεων.
Για την διαδικασία των εξ αποστάσεως/ διαδικτυακών εξετάσεων και σύμφωνα με το α. 13 ΓΚΠΔ
ενημερώνεστε ότι:
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Πανεπιστήμιο Νεάπολις. Η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων είναι
η κ. Ιλιάνα Κέλη‐Γεωργίου, email dpo.nup@nup.ac.cy, τηλ 26843346, γρ. 118, Πανεπιστήμιο Νεάπολις.
Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η διασφάλιση της διαδικασίας των των εξ αποστάσεως/
διαδικτυακών εξετάσεων καθώς και η διαφύλαξη της εγκυρότητας τους. Η νομική βάση για την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι σύμφωνα με το α. 6 παρ. 1 (β) ΓΚΠΔ, απαραίτητη για την
εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος (σύμβαση με το Πανεπιστήμιο για παροχή
ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών).
Τα δεδομένα θα διατηρούνται για περίοδο 6 μηνών, ως η Γνώμη της Επιτρόπου.
Επιπλέον σας αναφέρω ότι αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, έχετε τα πιο κάτω
δικαιώματα:

● Διαφανούς Ενημέρωσης
● Πρόσβασης
● Διόρθωσης
● Διαγραφής
● Περιορισμού της Επεξεργασίας
● Φορητότητας των Δεδομένων
● Εναντίωσης
● Μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.

● Λεπτομέρειες για την άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων σας μπορείτε να βρείτε στο
Γραφείο Προσωπικών δεδομένων του Πανεπιστημίου: https://www.nup.ac.cy/gr/the‐
university/data‐protection‐office/.
● Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις διατηρεί στην ιστοσελίδα του την Πολιτική Προστασίας
Δεδομένων (Privacy Policy): https://www.nup.ac.cy/gr/privacy‐statement/

Dear Students and Academics
According to the guidelines of the Commissioner for Personal Data Protection the procedure of
the exams for the Winter Semester of 2020‐21 is as follows:
The procedure will take place distance / online and in order to preserve the validity of the
examinations, it is necessary to have supervision, so that the University can check the integrity
of the examination process.
You should join the platform according to the technical instructions sent to you by the IT
department, half an hour before the start of the exam. In addition, you must upload your student
ID or any other document proving certification with your exam papers or as part of it.
Your visual image will be captured through the camera, so that it is controlled that you will not
leave the room, and you will not receive help from other people in the room etc.
The data collected will not be used for any other purpose other than to ensure the validity of the
examinations.
For the process of distance / online examinations and according to a. 13 GDPR you are informed
that:
The controller is Neapolis University. The Data Protection Officer is Ms. Iliana Keli‐Georgiou, email
dpo.nup@nup.ac.cy , tel. 26843346, office. 118, Neapolis University.
The purpose of the data processing is to ensure the process of distance / online examinations as
well as to preserve their validity. The legal basis for the processing of personal data is in
accordance with a. 6 par. 1 (b) GDPR, necessary for the execution of a contract of which you are
a party (contract with the University for the provision of quality educational services).
The data will be kept for a period of 6 months, as the Opinion of the Commissioner.
In addition, I inform you that regarding the personal data that concern you, you have the
following rights:
● The Right to be informed
● The Right of access

● The Right to rectification
● The right to erasure
● The Right to restrict processing
● The Right to data portability
● The Right to object
● Rights in relation to automated decision making and profiling

● Details for exercising your above rights can be found at the University Personal Data Office:
https://www.nup.ac.cy/gr/the‐university/data‐protection‐office/.
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