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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

(ΕΕ) 2016/679 

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων, γνωστός ως Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Δεδομένων (στο εξής “ο ΓΚΠΔ” ή “ο Κανονισμός”). Ο ΓΚΠΔ ορίζει ένα ειδικό πλαίσιο 
και σύνολο κανόνων που αφορούν στην προστασία των φυσικών προσώπων, μέσα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής τα “ΔΠΧ”). 

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων 

Η Βιβλιοθήκη της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου (Α.Α.Κ.), συλλέγει τα προσωπικά 
δεδομένα των χρηστών της, που οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν, μέσω της διαδικασίας 
υποβολής αίτησης για εγγραφή τους ως μέλη, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών της 
Βιβλιοθήκης, για στατιστικούς λόγους, καθώς και τις εν γένει σχέσεις και εξυπηρέτησής 
τους από τη Βιβλιοθήκη. Επιπλέον, η Βιβλιοθήκη Α.Α.Κ. ενδέχεται να συλλέξει 
επιπλέον στοιχεία, εφόσον αυτά  συνιστούν προϋπόθεση για την έναρξη παροχής ή 
τη διατήρηση μίας συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

Η Βιβλιοθήκη διασφαλίζει ότι τα ΔΠΧ, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή της 
συλλέγονται νομίμως για καθορισμένους με απόλυτο τρόπο σκοπούς. 

Υπηρεσίες και στοιχεία Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται 

Η Βιβλιοθήκη Α.Α.Κ. συλλέγει τα ακόλουθα κατ΄ ελάχιστο ΔΠΧ: 

• Για την εγγραφή των μελών, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και 
χρησιμοποιούνται από τη Βιβλιοθήκη Α.Α.Κ., περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο, αριθμό δελτίου ταυτότητας (πολιτικής), αριθμό αστυνομικής 
ταυτότητας, διεύθυνση διαμονής, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
επάγγελμα, Τμήμα/ Υπηρεσία και τηλέφωνο επικοινωνίας. 

• Εάν χρησιμοποιείται η Βιβλιοθήκη Α.Α.Κ. από επισκέπτες, καταγράφονται  
πληροφορίες στο ημερολόγιο επισκεπτών, που αφορούν το ονοματεπώνυμο, 
τον Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας και το Επάγγελμα, καθώς και η ώρα 
προσέλευσης του επισκέπτη. 

Ερωτήσεις, αιτήματα ή σχόλια που υποβάλλονται από τους χρήστες των 
πληροφοριακών συστημάτων και των διαδικτυακών τόπων και υπηρεσιών της 
Βιβλιοθήκης, μπορεί να απαιτούν την καταχώριση απλών προσωπικών δεδομένων 
(στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας), αν αυτό είναι απαραίτητο για την 
εξυπηρέτηση ή υποστήριξη.  

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η Βιβλιοθήκη Α.Α.Κ. επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο 
στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη: 
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(α) για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των σχέσεων των χρηστών 
με τη Βιβλιοθήκη και την ορθή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς 
αυτούς. 

(β) για τη συμμόρφωση της Βιβλιοθήκης με έννομη υποχρέωσή της ή 

(γ) για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της, που απορρέουν από τις σχέσεις 
των χρηστών με τη Βιβλιοθήκη (προστασία της Βιβλιοθήκης και των συναλλαγών με 
τους χρήστες των υπηρεσιών της). 

Η Βιβλιοθήκη Α.Α.Κ. επεξεργάζεται τα ΔΠΧ, τα οποία έχουν υποβάλει ή πρόκειται να 
υποβάλουν οι χρήστες και τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και 
την εκτέλεση των συναλλακτικών τους σχέσεων με τη Βιβλιοθήκη, υφιστάμενων ή 
μελλοντικών, ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία της Βιβλιοθήκης και τις εκάστοτε 
ισχύουσες διαδικασίες, κανονισμούς και πολιτικές της. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στη Βιβλιοθήκη πρέπει να είναι 
πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με την άμεση επιμέλεια των χρηστών, σε 
κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από τη 
Βιβλιοθήκη για τη διατήρηση των συναλλακτικών τους σχέσεων ή σε εκπλήρωση 
υποχρέωσης της Βιβλιοθήκης που απορρέει από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες 
κανονιστικές διατάξεις. Η Βιβλιοθήκη Α.Α.Κ. επεξεργάζεται επίσης τα ΔΠΧ που 
λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση της, από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα 
του δημοσίου και τα οποία είναι απαραίτητα, είτε για την επίτευξη των εννόμων 
συμφερόντων της ίδιας της Βιβλιοθήκης ή τρίτου προσώπου ή φορέα, είτε για την 
εκπλήρωση καθηκόντων της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον. 

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών γίνεται με βάση το άρθρο 
6 παρ.1 περίπτωση (β), (γ) και (ε) του Γενικού Κανονισμού 2016/679, κατά 
περίπτωση. 

Τυχόν αντίρρηση, ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών  
δεδομένων των χρηστών, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης 
της συνεργασίας τους με τη Βιβλιοθήκη. 

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων 

Η Βιβλιοθήκη Α.Α.Κ., δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των 
χρηστών, σε τρίτους. 

Χρόνος Διατήρησης των Πληροφοριών 

Η διατήρηση και επεξεργασία των ΔΠΧ είναι μόνιμη, εκτός από την περίπτωση που 
το μέλος ζητήσει την διαγραφή του. 

Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά δεδομένα  των χρηστών παραμένουν στη 
Βιβλιοθήκη έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, 
επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 της Ε.Ε.. Επίσης, έχουν δικαίωμα αναφοράς στο 
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Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση 
http://www.dataprotection.gov.cy . 

Για διευκρινίσεις στα πιο πάνω θέματα, μπορούν οι χρήστες  να επικοινωνήσουν με 
τη Βιβλιοθήκη, στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  
cypolacademic.library@gmail.com. 

Όσον αφορά στο Βιβλίο Επισκεπτών, αυτό διατηρείται για περίοδο πέντε (5) χρόνων 
μετά την συμπλήρωσή του,  σύμφωνα με την Α.Δ. 1/45 «Καταστροφή εγγράφων». 

Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα Ασφάλειας 

Η Βιβλιοθήκη Α.Α.Κ. εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη 

νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου ΔΠΧ. Το  

πρόγραμμα (λογισμικό ανοικτού κώδικα), που χρησιμοποιεί, προσφέρεται από τις 

Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διαδικτυακά. 

 Ο χώρος που τηρούνται τα δεδομένα που καταχωρούνται από την Βιβλιοθήκη Α.Α.Κ., 

φιλοξενούνται στον server του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, που είναι 

εγκατεστημένος σε ειδικά διαμορφωμένο ασφαλές χώρο. Πρόσβαση στα δεδομένα 

της Βιβλιοθήκης Α.Α.Κ., έχει μόνο ο προσωπικό της Βιβλιοθήκης και ο διαχειριστής 

του Προγράμματος (Υπουργείο Παιδείας)  - περιορισμένος αριθμός. Η τεχνική 

υποστήριξη του λογισμικού προσφέρεται από την τεχνική Ομάδα του Υπουργείου 

Παιδείας.    

Επιπλέον, υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, 
μόνο από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης Α.Α.Κ., εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων 
του. Η πρόσβαση επιτυγχάνεται με τη χρήση προσωπικής ταυτότητας χρήστη και 
προσωπικού κώδικα. Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές προστατεύονται  από firewall και 
antivirus.  

Ενημέρωση των Μελών για τα ΔΠΧ 

Η Βιβλιοθήκη μέσω του «Έντυπου Εγγραφής μέλους της  Βιβλιοθήκης Α.Α.Κ.», 

ενημερώνει τους χρήστες της, για τον σκοπό τον οποίο συλλέγονται τα εν λόγω 

στοιχεία καθώς επίσης στο ίδιο έντυπο υπάρχει δήλωση συγκατάθεσης για την 

επεξεργασίας τους, από μέρους της Βιβλιοθήκης Α.Α.Κ. . 
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