
 

Οδηγίες για τη συλλογή, διακίνηση και επεξεργασία των δπχ για          
σκοπούς επιστημονικής έρευνας 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Το υπόψη κείμενο πρέπει να:  
Α. Είναι διαθέσιμο στους Επικεφαλής των Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Σχολών 
Β. Διατεθεί σε όλα τα μέλη ΔΕΠ που διενεργούν επιστημονική έρευνα. 
Γ. Είναι διαθέσιμο στο Γραφείο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων  
Δ. Είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Σχολής 

Γενικά 
Σύμφωνα με το Αρθρο 89 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, η επεξεργασία για σκοπούς              
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλες             
εγγυήσεις ως προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου δεδομένων. Οι εγγυήσεις αυτές              
διασφαλίζουν ότι έχουν θεσπιστεί τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ιδίως για να διασφαλίζουν την              
τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.  
Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση ψευδωνύμων, εφόσον οι σκοποί μπορούν να              
εκπληρωθούν με τον τρόπο αυτό. Εφόσον οι σκοποί μπορούν να εκπληρωθούν από περαιτέρω             
επεξεργασία, η οποία δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων δεδομένων, οι σκοποί            
εκπληρώνονται κατ' αυτόν τον τρόπο.  
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για επιστημονικούς σκοπούς θα πρέπει να           
συμμορφώνεται επίσης με άλλες σχετικές νομοθεσίες, όπως αυτή για τις κλινικές δοκιμές. 
Οι ερευνητές μπορούν να αποκτούν νέες γνώσεις μεγάλης σημασίας (π.χ. για διαδεδομένες παθολογικές             
καταστάσεις όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνος, κατάθλιψη). Βάσει των μητρώων, τα          
αποτελέσματα των ερευνών ενισχύονται, δεδομένου ότι στηρίζονται σε ευρύτερη πληθυσμιακή βάση.           
Στις κοινωνικές επιστήμες, η έρευνα βάσει μητρώων δίνει στους ερευνητές τη δυνατότητα να αποκτούν              
ουσιαστικές γνώσεις για τον μακροπρόθεσμο συσχετισμό ορισμένων κοινωνικών καταστάσεων (π.χ. η           
ανεργία, η εκπαίδευση με άλλες συνθήκες διαβίωσης). Τα αποτελέσματα των ερευνών που αποκτώνται             
μέσω μητρώων παρέχουν αξιόπιστες και ποιοτικές γνώσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση              
για την εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικής βασισμένης στη γνώση, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής              
ορισμένων ανθρώπων και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών. Με στόχο            
τη διευκόλυνση της επιστημονικής έρευνας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υφίστανται            
επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις και εγγυήσεις που            
θεσπίζονται στο ενωσιακό δίκαιο ή στο δίκαιο κράτους μέλους.  

Βασικές σκέψεις πριν τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  
Πριν τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να τίθενται τα ακόλουθα              
ερωτήματα:  

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που προτίθεμαι να επεξεργαστώ, είναι τα αναγκαία;           
Μπορώ να αρκεστώ σε λιγότερα;  

2. Για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μου έχουν ζητηθεί από το ίδιο το υποκείμενο,  
a. Έχει γίνει αίτηση;  



 

b. Έχω κάνει την αναγκαία ταυτοποίηση;  
c. Αν έχουν ζητηθεί από τρίτο, έχει γίνει αίτηση;  
d. Έχω ελέγξει τη νομιμοποίησή του;  

3. Μπορώ να κάνω χρήση των δεδομένων με ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση και να πετύχω             
τους ίδιους σκοπούς; 

4. Τα δεδομένα που προτίθεμαι να επεξεργαστώ είναι απλά ή ειδικών κατηγοριών;  
5. Ποια είναι η κατάλληλη νομική βάση σύννομης επεξεργασίας τα δεδομένων που θα συλλέξω;  
6. Για ποιους σκοπούς θα επεξεργαστώ τα προσωπικά δεδομένα; Τους έχω συμπεριλάβει όλους στο             

έντυπο ενημέρωσης; [το ερώτημα αυτό θα πρέπει να συνδέεται με τη νομική βάση που θα               
επικαλεστώ για τη σύννομη επεξεργασία]  

7. Από ποιους θα συλλέξω τα δεδομένα; Από τα ίδια τα υποκείμενα (άρθρο 13 του Κανονισμού) ή                
από τρίτους (άρθρο 14) ώστε να τηρήσω τους αντίστοιχους όρους ενημέρωσης;  

8. Πόσο χρόνο θα τηρήσω τα δεδομένα;  
9. Τα δεδομένα που θα επεξεργαστώ θα τα αποστείλω/κοινοποιήσω/ διαβιβάσω σε τρίτες χώρες ή             

άλλους αποδέκτες;  
10. Πώς θα ενημερώσω το υποκείμενο δεδομένων για την επεξεργασία στην οποία προτίθεμαι να             

προβώ με όλες τις πιο πάνω πληροφορίες;  
11. Ενημέρωσα το υποκείμενο των δεδομένων εγγράφως; 
12. Ποια μέτρα πρέπει να λάβω ή να εφαρμόσω ή να τηρήσω προκειμένου τα δεδομένα που θα                

επεξεργαστώ να είναι ασφαλή; Τηρώ την κρυπτογράφηση ή άλλες μεθόδους ενδεδειγμένες για            
την ασφάλεια των δεδομένων;  

13. Αν πρόκειται να γίνει επεξεργασία πολλών δεδομένων ή αν τίθεται κίνδυνος λόγω της             
επεξεργασίας στα δικαιώματα των υποκειμένων τους, συμβουλεύτηκα τον Υπεύθυνο         
Προστασίας Δεδομένων;  
 

 


