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Επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
στον τοµέα της έρευνας

Νοµικό πλαίσιο
και διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών

ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία προσωπικώνπροσωπικών δεδοµένωνδεδοµένων
στονστον τοµέατοµέα τηςτης έρευναςέρευνας

ΝοµικόΝοµικό πλαίσιοπλαίσιο
καικαι διασυνοριακήδιασυνοριακή ανταλλαγήανταλλαγή πληροφοριώνπληροφοριών

Κωνσταντίνος
Γεωργιάδης
ΚωνσταντίνοςΚωνσταντίνος
ΓεωργιάδηςΓεωργιάδης
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Περίγραµµα ΠαρουσίασηςΠερίγραµµαΠερίγραµµα ΠαρουσίασηςΠαρουσίασης

• Φιλοσοφία της νοµοθεσίας

• Κύριες πρόνοιες του Νόµου

• ∆ιασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών

• Το νέο νοµικό πλαίσιο

•• ΦιλοσοφίαΦιλοσοφία τηςτης νοµοθεσίαςνοµοθεσίας

•• ΚύριεςΚύριες πρόνοιεςπρόνοιες τουτου ΝόµουΝόµου

•• ∆ιασυνοριακή∆ιασυνοριακή ανταλλαγήανταλλαγή πληροφοριώνπληροφοριών

•• ΤοΤο νέονέο νοµικόνοµικό πλαίσιοπλαίσιο
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Φιλοσοφία της νοµοθεσίαςΦιλοσοφίαΦιλοσοφία τηςτης νοµοθεσίαςνοµοθεσίας

Οδηγία 95/46/ΕΚ
για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων
αυτών

ΟδηγίαΟδηγία 95/46/95/46/ΕΚΕΚ
γιαγια τηντην προστασίαπροστασία τωντων φυσικώνφυσικών προσώπωνπροσώπων
έναντιέναντι τηςτης αυτοµατοποιηµένηςαυτοµατοποιηµένης επεξεργασίαςεπεξεργασίας
τωντων δεδοµένωνδεδοµένων προσωπικούπροσωπικού χαρακτήραχαρακτήρα καικαι γιαγια
τηντην ελεύθερηελεύθερη κυκλοφορίακυκλοφορία τωντων δεδοµένωνδεδοµένων
αυτώναυτών
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ΟρισµοίΟρισµοίΟρισµοί

• Προσωπικά δεδοµένα
• Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα
• Αρχείο
• Υπεύθυνος επεξεργασίας
• Εκτελών την επεξεργασία

•• ΠροσωπικάΠροσωπικά δεδοµέναδεδοµένα
•• ΕυαίσθηταΕυαίσθητα προσωπικάπροσωπικά δεδοµέναδεδοµένα
•• ΑρχείοΑρχείο
•• ΥπεύθυνοςΥπεύθυνος επεξεργασίαςεπεξεργασίας
•• ΕκτελώνΕκτελών τηντην επεξεργασίαεπεξεργασία
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Βασικές ΑρχέςΒασικέςΒασικές ΑρχέςΑρχές

• Αρχή της νοµιµότητας
• Αρχή του σκοπού
• Αρχή της αναλογικότητας
• Αρχή της διατήρησης
• Αρχή της ακρίβειας

•• ΑρχήΑρχή τηςτης νοµιµότηταςνοµιµότητας
•• ΑρχήΑρχή τουτου σκοπούσκοπού
•• ΑρχήΑρχή τηςτης αναλογικότηταςαναλογικότητας
•• ΑρχήΑρχή τηςτης διατήρησηςδιατήρησης
•• ΑρχήΑρχή τηςτης ακρίβειαςακρίβειας
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Προϋποθέσεις για νόµιµη επεξεργασίαΠροϋποθέσειςΠροϋποθέσεις γιαγια νόµιµηνόµιµη επεξεργασίαεπεξεργασία

• Με συγκατάθεση
• Χωρίς συγκατάθεση

• Προβλέπεται από νόµο
• Εκτέλεση σύµβασης
• ∆ιαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος
• Άσκηση δηµόσιας εξουσίας
• Έννοµο συµφέρον

•• ΜεΜε συγκατάθεσησυγκατάθεση
•• ΧωρίςΧωρίς συγκατάθεσησυγκατάθεση

•• ΠροβλέπεταιΠροβλέπεται απόαπό νόµονόµο
•• ΕκτέλεσηΕκτέλεση σύµβασηςσύµβασης
•• ∆ιαφύλαξη∆ιαφύλαξη ζωτικούζωτικού συµφέροντοςσυµφέροντος
•• ΆσκησηΆσκηση δηµόσιαςδηµόσιας εξουσίαςεξουσίας
•• ΈννοµοΈννοµο συµφέρονσυµφέρον



77

ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία ευαίσθητωνευαίσθητων δεδοµένωνδεδοµένων

ΚατΚατ’’ εξαίρεσηεξαίρεση επιτρέπεταιεπιτρέπεται::

•• ΣυγκατάθεσηΣυγκατάθεση
•• ΕργατικόΕργατικό δίκαιοδίκαιο
•• ΖωτικόΖωτικό συµφέρονσυµφέρον
•• ΣωµατείοΣωµατείο/ / ίδρυµαίδρυµα
•• ΧρήσηΧρήση σεσε δικαστήριοδικαστήριο

•• ΙατρικάΙατρικά δεδοµέναδεδοµένα
•• ΕθνικήΕθνική ασφάλειαασφάλεια
•• ΕρευνητικούςΕρευνητικούς
σκοπούςσκοπούς

•• ∆ηµοσιογραφική∆ηµοσιογραφική ––
καλλιτεχνικήκαλλιτεχνική
έκφρασηέκφραση
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ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία γιαγια ερευνητικούςερευνητικούς
σκοπούςσκοπούς

ΗΗ µεταγενέστερηµεταγενέστερη επεξεργασίαεπεξεργασία
δεδοµένωνδεδοµένων γιαγια ιστορικούςιστορικούς, , 
στατιστικούςστατιστικούς ήή επιστηµονικούςεπιστηµονικούς
σκοπούςσκοπούς δεδε θεωρείταιθεωρείται ασυµβίβαστηασυµβίβαστη
µεµε τουςτους σκοπούςσκοπούς γιαγια τουςτους οποίουςοποίους
έχουνέχουν αρχικάαρχικά συλλεχθείσυλλεχθεί τατα δεδοµέναδεδοµένα
εφόσονεφόσον δεδε θαθα ληφθούνληφθούν οποιαδήποτεοποιαδήποτε
µέτραµέτρα αναφορικάαναφορικά µεµε συγκεκριµένοσυγκεκριµένο
πρόσωποπρόσωπο
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∆ιασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών∆ιασυνοριακή∆ιασυνοριακή ανταλλαγήανταλλαγή πληροφοριώνπληροφοριών

•• ΕλεύθερηΕλεύθερη εντόςεντός τηςτης ΕΕΕΕ καικαι τουτου ΕΟΧΕΟΧ

•• ΣεΣε τρίτεςτρίτες χώρεςχώρες ((εκτόςεκτός ΕΕΕΕ καικαι ΕΟΧΕΟΧ):):
ΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεται µεµε ΆδειαΆδεια τουτου ΕπιτρόπουΕπιτρόπου
((BCR, SCC)BCR, SCC)

∆εν∆εν απαιτείταιαπαιτείται ΆδειαΆδεια ∆ιαβίβασης∆ιαβίβασης::
ΧώρεςΧώρες µεµε επαρκέςεπαρκές επίπεδοεπίπεδο

ΠροστασίαςΠροστασίας
ΗΠΑΗΠΑ –– Safe HarborSafe Harbor
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ΤοΤο νέονέο νοµικόνοµικό πλαίσιοπλαίσιο -- ΚανονισµόςΚανονισµός

ΜεταξύΜεταξύ άλλωνάλλων, , επιδιώκειεπιδιώκει νανα::

•• διορθώσειδιορθώσει τιςτις ανοµοιογένειεςανοµοιογένειες πουπου
δηµιούργησεδηµιούργησε ηη ΟδηγίαΟδηγία,,

•• ενθαρρύνειενθαρρύνει τηντην έρευναέρευνα καικαι τηντην καινοτοµίακαινοτοµία
•• ρυθµίσειρυθµίσει καλύτερακαλύτερα τηντην διασυνοριακήδιασυνοριακή
ανταλλαγήανταλλαγή δεδοµένωνδεδοµένων,,

•• ενθαρρύνειενθαρρύνει τηντην ανωνυµοποίησηανωνυµοποίηση
•• µειώσειµειώσει τοτο διοικητικόδιοικητικό κόστοςκόστος



1111

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις; ; 
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Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία
Τ.Θ.  23378, 1682  Λευκωσία

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
Τηλ:  22818456, Φαξ: 22304565

E-mail: cgeorgiades@dataprotection.gov.cy

www.dataprotection.gov.cy


