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Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Μέσης, Τεχνικής και
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Με βάση τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του
Ατόμου) Νόμο του 2001, Νο.138(ι)/2001 (αντίγραφο εσωκλείεται), απαγορεύεται αυστηρά
η διάθεση οποιωνδήποτε πληροφοριών που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία φυσικών
προσώπων σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό.
2.
Για εφαρμογή του πιο πάνω αναφερόμενου Νόμου καλούνται οι Διευθυντές των
σχολείων όπως μη διαθέτουν οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν τα προσωπικά
στοιχεία των μαθητών σε οποιοδήποτε αναρμόδιο πρόσωπο ή οργανισμό.
3. Σύμφωνα με το σχετικό Νόμο ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους σκοπούς της
συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, τα μέσα για την επίτευξη των
σκοπών αυτών καθώς και την πολιτική και τα μέτρα ασφάλειας για τη διασφάλιση του
απορρήτου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για όλους τους σκοπούς
του Νόμου και σύμφωνα με τις Γνωστοποιήσεις που έχουν υποβληθεί στο Γραφείο
Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπεύθυνος επεξεργασίας
των αρχείων που λειτουργούν/επεξεργασιών που εκτελούνται και αφορούν όλα τα σχολεία
εκπαίδευσης στην Κύπρο είναι οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υ.Π.Π., οι οποίες
και καθορίζουν πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο Διευθυντής δε του
σχολείου είναι ο εκτελών την επεξεργασία, ο οποίος εκτελεί την επεξεργασία για
λογαριασμό του υπεύθυνου της επεξεργασίας και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του.
4.
Επιβάλλεται να ακολουθείτε πιστά τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας.
Επισημαίνονται δε τα πιο κάτω και καλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να προβούν σε
όλες τις διαδικασίες και ενέργειες για αυστηρή εφαρμογή τους:
1. Τα σχολεία οφείλουν να διασφαλίζουν και να μην κοινοποιούν σε κανένα
αναρμόδιο τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών τους.
2. Τα αρχεία των σχολείων, στα οποία υπάρχουν στοιχεία προσωπικών
δεδομένων των μαθητών, πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλή μέρη και να μην
επιτρέπεται σε κανένα η πρόσβαση σ’ αυτά, χωρίς την έγκριση του Διευθυντή
του σχολείου.
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3. Για σωστή εφαρμογή του Νόμου 138(ι)/2001 και της ουσίας της εγκυκλίου
αυτής τα σχολεία οφείλουν να προχωρήσουν στην άμεση λήψη των πιο κάτω
μέτρων:
3.1

Κατά την πληκτρολόγηση των στοιχείων από τη Γραμματεία του κάθε
σχολείου να καταγράφονται τα στοιχεία πάνω σε δισκέτα ή CD και όχι
στο σκληρό δίσκο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Έτσι, κανείς άλλος
που μπορεί να είναι στο ίδιο δίκτυο με τον Υπολογιστή της Γραμματείας
δε θα μπορεί να πάρει τα στοιχεία. Η δισκέτα ή το CD να φυλάσσεται
από το Διευθυντή του σχολείου.

3.2

Οι κατάλογοι των τμημάτων του σχολείου να περιέχουν μόνο το
ονοματεπώνυμο των μαθητών, χωρίς τη διεύθυνση και χωρίς το
τηλέφωνό τους.

3.3

Το σχολείο να μη δίνει καταλόγους σε μη μέλη του προσωπικού, όπως
στο Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων, στο Κεντρικό Μαθητικό
Συμβούλιο, στο προσκοπείο της περιοχής, σε σωματεία της κοινότητας
και άλλους παρόμοιους συνδέσμους και κοινοτικούς φορείς.

3.4

Η Διεύθυνση του σχολείου πρέπει να τονίσει στο διδακτικό προσωπικό
την ανάγκη εφαρμογής του Νόμου και να καλέσει το προσωπικό να
προστατεύει τα στοιχεία των μαθητών που αναγράφονται στους
καταλόγους των τμημάτων τους. Με οδηγίες της Διεύθυνσης του
σχολείου οι κατάλογοι των τμημάτων να πολυγραφούνται μόνο μια φορά
στην αρχή της σχολικής χρονιάς και να μην επαναλαμβάνεται η
πολυγράφησή τους παρά μόνο με την άδεια του Διευθυντή του σχολείου.

3.5

Οι κατάλογοι των τμημάτων να φυλάσσονται και να διανέμονται από τη
Διεύθυνση του σχολείου, έτσι ώστε να μην έχουν εύκολη πρόσβαση σ’
αυτούς μαθητές ή άλλα πρόσωπα.

3.6

Να ενημερωθούν οι μαθητές ότι το σχολείο φυλάσσει τα προσωπικά τους
δεδομένα και ότι οι ίδιοι οι μαθητές ενδείκνυται να μη δίνουν τα στοιχεία
τους σε άλλους π.χ. στο προεδρείο του τμήματος ή στο Κεντρικό
Μαθητικό Συμβούλιο.

3.7

Σε περίπτωση που ζητούνται από άλλους μαθητές τα στοιχεία των
μαθητών του σχολείου, θα πρέπει οι μαθητές να το αναφέρουν στη
Διεύθυνση του σχολείου.

4.
Οι προηγούμενες εγκύκλιοι με αρ. φακ. Υ.Π.Π.7.19.08, ημερ. 26/06/2002 και με αρ.
φακ. 12.6.05, 7.19.08, ημερ. 19/09/2002, ακυρώνονται.
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