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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

για την επιτήρηση   

της εξ αποστάσεως διαδικτυακής εξέτασης  

 

Εγώ, ο/η .........................……………………………………………………………............. με αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας 

……………………………............., στο εξής «Υποκείμενο των Δεδομένων», που θα παρακαθίσει στη γραπτή 

εξέταση για το μάθημα ...................................................................…………………………………………..................... 

δηλώνω ότι, αφού ενημερώθηκα με απλή και κατανοητή γλώσσα για την επιτήρηση της παρούσας εξ 

αποστάσεως διαδικτυακής εξέτασης και τον σκοπό της επεξεργασίας της, για την παρακολούθηση του 

αδιάβλητου της διαδικασίας της εξέτασης, δίνω με το παρόν έντυπο ελεύθερα, ρητά και εν πλήρει 

επιγνώσει τη συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, σύμφωνα με το 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και την εθνική νομοθεσία. 

 

Με το παρόν συγκατατίθεμαι:  

Να έχω ανοικτή την κάμερα του υπολογιστή μου κατά τη διάρκεια της εξέτασης για σκοπούς 
παρακολούθησης του αδιάβλητου της διαδικασία μέσω ηχητικού ή και οπτικού υλικού  
 

       Ναι         Όχι 
 

Να δείξω στην αρχή της εξέτασης τη φοιτητική μου ταυτότητα στην κάμερα για σκοπούς ταυτοποίησης 
μου από το διδάσκοντα – υπεύθυνο της εξέτασης 
 

       Ναι         Όχι  
  

Στην οπτικογράφηση, φύλαξη και επεξεργασία από το ΤΕΠΑΚ των προσωπικών δεδομένων μου που 
απορρέουν από την παρούσα εξ αποστάσεως εξέταση, για το χρονικό διάστημα των 2 μηνών και μετά θα 
διαγράφονται 
 

       Ναι         Όχι  

 
Κατανοώ ότι έχω τα πιο κάτω δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που με αφορούν: 

- ενημέρωσης 

- πρόσβασης 

- διόρθωσης 

- διαγραφής  

- περιορισμού επεξεργασίας 

- φορητότητα δεδομένων 

- εναντίωση στην επεξεργασία 

- στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων από μέρους του ΤΕΠΑΚ 

- ανάκληση της δήλωσης συγκατάθεσης μου ανά πάσα στιγμή και 

- καταγγελία προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 

Η ανάκληση της συγκατάθεσης μου δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε η 
συγκατάθεση μου πριν την ανάκληση της. 
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Επιπρόσθετα, έχω ενημερωθεί ότι: 

- το ΤΕΠΑΚ διαθέτει στην ιστοσελίδα του την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα https://www.cut.ac.cy/university/legislation/policies/gdpr-policy/  και 

 
- μπορώ να απευθύνω ερώτημα/αίτημα στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: gdpr.dpo@cut.a.c.cy 
 

 

 

 

Υπογραφή: ……………………………………….........      Ημερομηνία: ....………….....… 

https://www.cut.ac.cy/university/legislation/policies/gdpr-policy/
mailto:gdpr.dpo@cut.a.c.cy

