Ενημέρωση των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων για τους
σκοπούς της διαφάνειας της επεξεργασίας (εδάφ. α παρ. 1 άρθρ. 5 του
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων) και προστασίας των
δικαιωμάτων τους.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα
προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός
μητρώου), που απαιτούνται για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση με χρήση
ψηφιακών μέσων σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών σας, όπου δηλώνετε
συμμετοχή και θα προκύψουν κατά την πιο πάνω επεξεργασία, μόνο για τον
σκοπό της ταυτοποίησης και αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων. Η νομική
βάση για τη διενέργεια εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων
οριοθετείται από τη νομοθεσία περί οργάνωσης και λειτουργίας των
Πανεπιστημίων (άρθ. 33 Ν.4009/2011), τον Εσωτερικό Κανονισμό του
Πανεπιστημίου, και την εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. ΥΑ
59181/Ζ1/20.05.2020. Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
είναι αποκλειστικά η διενέργεια εξ αποστάσεως αξιολόγησης φοιτητών και
φοιτητριών με χρήση ψηφιακών μέσων. Ως

υποκείμένα των δεδομένων

προσδιορίζονται οι εξεταζόμενοι φοιτητές, διδάσκοντες, επιτηρητές, μέλη του
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού που παρέχουν με οποιονδήποτε τρόπο
αρωγή

στη

διαδικασία

εξ

αποστάσεως

αξιολόγησης.

Ως

αντικείμενο

επεξεργασίας, στο πλαίσιο των προβλέψεων του εδαφ. γ’ της παρ. 1 του άρθρ. 5
του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων προσδιορίζονται δεδομένα
ταυτοποίησης φοιτητών, αξιοποιούμενα δεδομένα εικόνας και ήχου, δεδομένα
που αναρτώνται από τους φοιτητές ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στη
διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων (εξεταστικά
δοκίμια), καθώς και τυχόν παραγόμενα μεταδεδομένα. Κατ’ αναλογία της
διαδικασίας ταυτοποίησης που ακολουθείται στις εξετάσεις με φυσική παρουσία
φοιτητών, καθηγητών και επιτηρητών, μέσω της επίδειξης κατάλληλου δημοσίου
εγγράφου, όπως αστυνομική ή φοιτητική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια
οδήγησης, όλα απαραιτήτως φέροντα φωτογραφία, στην εξ αποστάσεως
αξιολόγηση με χρήση ψηφιακών μέσων, η διαδικασία ταυτοποίησης δύναται να
διεξάγεται μέσω της αξιοποιούμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας με χρήση

κάμερας εκ μέρους των φοιτητών και την επίδειξη της φοιτητικής τους
ταυτότητας. Με στόχο την ικανοποίηση της αρχής της αναλογικότητας, και στη
περίπτωση που η εικόνα που μεταδίδεται από την κάμερα κάθε φοιτητή θα είναι
ορατή εκτός του διδάσκοντος και σε όλους τους υπόλοιπους φοιτητές, οι
φοιτητές θα πρέπει να επιδεικνύουν στην κάμερα αποκλειστικά και μόνο την
εμπρόσθια όψη της φοιτητικής τους ταυτότητας, καθώς αυτή περιέχει όλα τα
στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση (ονοματεπώνυμο και
φωτογραφία). Αν ο φοιτητής επιθυμεί να ταυτοποιηθεί με κάποιο άλλο δημόσιο
έγγραφο (όπως για παράδειγμα Αστυνομική Ταυτότητα) θα διασφαλίζεται ότι
κατά την επίδειξη του στην κάμερα δεν αποκαλύπτονται δεδομένα άλλα από την
φωτογραφία και το ονοματεπώνυμό του.
Στην περίπτωση που η παραπάνω διαδικασία δεν είναι εφικτή, λόγω εξαιρετικά
μεγάλου πλήθους φοιτητών, είναι αποδεκτή η αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή
του εγγράφου ταυτοποίησης από τον φοιτητή στον διδάσκοντα/επιτηρητή, η δε
πρόσβαση στα έγγραφα ταυτοποίησης περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στον
διδάσκοντα/επιτηρητή, και η χρήση τους περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο
στην ταυτοποίηση των φοιτητών ενώ

θα διαγράφονται αμέσως μετά την

ολοκλήρωσή της. Κατά τη διάρκεια της ταυτοποίησης – αλλά και ακολούθως
κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας αξιολόγησης – δεν θα

υπάρχει

οποιαδήποτε οπτικοακουστική καταγραφή, ενώ με στόχο τη διασφάλιση του
αδιάβλητου των εξετάσεων και της επιτήρησης των φοιτητών θα είναι
υποχρεωτική η διατήρηση ανοικτής κάμερας από τους φοιτητές καθόλη τη
διάρκεια της εξέτασης.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο Πρύτανης του

Πανεπιστημίου.
Δεν υπάρχουν τρίτοι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ούτε αυτά θα
διαβιβασθούν σε άλλη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Για το χρονικό διάστημα που τα
προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου
Πειραιώς έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης,
επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας,
αλλά και όσα δικαιώματα προβλέπονται και κατοχυρώνονται από τα άρθρα 1223 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Επίσης, έχετε δικαίωμα
αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη
διεύθυνση www.dpa.gr. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει ορίσει Υπεύθυνο

Προσωπικών Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη
διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@unipi.gr. Επίσης, μπορείτε
πάντοτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία, τις διδάσκουσες και τους
διδάσκοντες του Τμήματος.
Τέλος τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά
τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, και μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή
παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη
χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων .

