ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα, 21.5.2020

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων
αξιολόγησης πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία και πρόσφορα οργανωτικά μέτρα για τη
διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον σχετικό
Οδηγό
συμμόρφωσης
στον
Γενικό
Κανονισμό
Προστασίας
δεδομένων
https://www.upatras.gr/el/node/8947 .
Οι μέθοδοι της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών συνιστούν πράξεις επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας για λόγους προστασίας δημοσίου συμφέροντος τόσο για
τους διδάσκοντες όσο και για τους διδασκόμενους. Στο πλαίσιο αυτό το Πανεπιστήμιο διενεργεί την
απαιτούμενη Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα κατά τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων με την α) περιγραφή των πράξεων και
σκοπών επεξεργασίας, β) την εκτίμηση της αναγκαιότητας και αναλογικότητας των πράξεων
επεξεργασίας σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό , γ) την εκτίμηση των κινδύνων όπως διαγράφονται
στο πρόγραμμα και την πολιτική προστασίας των δεδομένων που ακολουθεί το ΠΠ για τη
συμμόρφωση στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας και το ν. 4624/2019 και δ) την πρόβλεψη μέτρων
αντιμετώπισης των κινδύνων και μέτρων ασφαλείας ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των
δεδομένων.
Στο παραπάνω πλαίσιο προστασίας των δεδομένων με τη χρήση μεθόδων της εξ αποστάσεως
αξιολόγησης εντάσσεται ως αναγκαία εγγύηση ότι α) η εξεταστική διαδικασία που επιλέγεται
απαγορεύεται να καταγραφεί από οιονδήποτε συμμετέχοντα σ΄αυτή , β) καταγράφονται μόνο τα
απαραίτητα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις στοιχεία όπως η διασύνδεση στο δίκτυο, το ιδρυματικό
όνομα του χρήστη, η ΙP διεύθυνση του υπολογιστή ,η ημερομηνία και η ώρα της σύνδεσης και γ )
απαγορεύεται η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους ή μετάδοση ή
διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της εξ αποστάσεως εξέτασης. Οι πράξεις
αυτές συνιστούν περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων που υπερβαίνουν το πλαίσιο προστασίας τους και
παραβιάζουν ευθέως το νόμο και συνεπάγονται ευθύνη γι αυτόν που τις επιχειρεί.

Το ηλεκτρονικό αρχείο που εμπεριέχει το ηλεκτρονικό γραπτό θα αποθηκευτεί σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΠ περί φυσικών εγγράφων.
Ασφαλιστική δικλίδα για το αδιάβλητο της διαδικασίας από πλευράς προστασίας των προσωπικών
δεδομένων αποτελεί η διασφάλιση της ταυτοποίησης των εξεταζομένων κατόπιν της υποβολής από
μέρους τους αίτησης συμμετοχής στην διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης κάθε μαθήματος με
χρήση αποκλειστικά ιδρυματικού λογαριασμού και τη συνακόλουθη υπεύθυνη δήλωση τους ότι
αποδέχονται την πολιτική προστασίας Δεδομένων του ΠΠ όπως έχει αναρτηθεί στην επίσημη
ιστοσελίδα του Ιδρύματος και ότι οι απαντήσεις τους τηρώντας τους κανόνες της ακαδημαϊκής
δεοντολογίας αποτελούν προϊόν δικής του πνευματικής προσπάθειας συναινούντες σε ενδεχόμενο
έλεγχο πρόληψης λογοκλοπής.
Τέλος υπενθυμίζεται ότι υπάρχει δυνατότητα να απευθύνονται ερωτήματα για θέματα προστασίας
προσωπικών δεδομένων προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου
Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@upatras.gr .

