
 

Πολιτική Τηλεξετάσεων 

Αρχιτεκτονική τηλεκπαίδευσης 
Η τηλεκπαίδευση στο ΠΔΜ υλοποιείται σύγχρονα και ασύγχρονα με διαφορετικά πληροφοριακά           
συστήματα.  
Στην πρώτη περίπτωση γίνεται χρήση του συστήματος τηλεδιάσκεψης ιδιοκτησία της εταιρείας Zoom            
Video Communications, Inc  
Στην δεύτερη περίπτωση γίνεται χρήση του συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που είναι           
προσβάσιμο στην διευθυνση https://eclass.uowm.gr/ και βασίζεται στην ανοικτή πλατφόρμα Open          
eClass. Αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet για την υποστήριξη της Υπηρεσίας             
Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και διανέμεται ελεύθερα ως Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα σύμφωνα με τη            
γενική δημόσια άδεια GNU General Public License (GNU GPL).) 

Νομιμότητα επεξεργασίας 
Σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 4 αριθ. 1) και 2) του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την                  
Προστασία Δεδομένων (στο εξής, Γ.Κ.Π.Δ.), την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να διέπουν            
οι αρχές της επεξεργασίας, όπως αυτές επαναδιατυπώνονται στο άρθρο 5 το Γ.Κ.Π.Δ.. Σύµφωνα µε την               
διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. α) του Γ.Κ.Π.Δ., τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να                
«υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των               
δεδομένων». 
Ο σκοπός της αναφοράς σε “σύννομη” επεξεργασία δεν εξαντλείται διόλου στην -αυτονόητη- υποχρέωση             
συμμόρφωσης με τον νόμο. Η επεξεργασία καθεαυτή κρίνεται νόμιμη, εφόσον αφενός εδράζεται σε μια              
από τις βάσεις νομιμότητας της επεξεργασίας, όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 6 το Γ.Κ.Π.Δ. (σύμφωνα              
με το άρθρο 6 § 1 του Γ.Κ.Π.Δ., η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον                  
μία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται υπό στοιχεία α ως στ) και αφετέρου τηρεί τις αρχές στο                 
σύνολό τους. 
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διδασκόντων και φοιτητών θεμελιώνεται στο           
δημόσιο συμφέρον/άσκηση δημόσιας εξουσίας και δεν απαιτείται συγκατάθεση του διδάσκοντα, ούτε           
πολύ περισσότερο του φοιτητή (που αν ζητούταν δεν θα θεωρείται ότι θα δινόταν ελεύθερα λόγω της                
μειονεκτικής του θέσης του φοιτητή απέναντι στο Ίδρυμα (κράτος)).  
Τα δεδομένα αυτά ήδη συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, και τα             
επεξεργαζόμαστε περαιτέρω, συμβατή προς τους αρχικούς σκοπούς (5§1β, 6§4 Γ.Κ.Π.Δ.). 

Ελαχιστοποίηση δεδομένων 
Από τον έλεγχο που έγινε σε κάθε ένα από τα συστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1α της                 
παρούσης επιστολής διαπιστώθηκε ότι κατά κανόνα, αυτά ικανοποιούν την αρχή της ελαχιστοποίησης            
των δεδομένων ήτοι συμφώνως με το Αρ. 5 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, η αρχή               
σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα θα πρέπει να είναι πρόσφορα, συναφή και αναγκαία για τους                
επιδιωκόμενους σκοπούς επεξεργασίας.  
Εν τούτοις για το σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης προτείνονται οι ακολουθες ελαχιστοποιήσεις: 

https://eclass.uowm.gr/info/terms.php


 

1. Πεδίο “οι σημειώσεις μου”: η δυνατότητα χαρακτηρισμού της σημείωσης ως “μάθημα” ή            
“προσωπικό γεγονός” πρέπει να απενεργοποιηθεί και οι αποθηκευμένες τιμές να διαγραφούν. 

2. Πεδίο Πιστοποιητικά (στους καθηγητές): πρέπει να αφαιρεθεί και τα αποθηκευμένα δεδομένα να            
διαγραφούν. 

Ενημέρωση Απορρήτου 
Για τους χρήστες της τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης), Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το            
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο έχει έννομη υποχρέωση να μεριμνήσει για την ενημέρωση             
τους σχετικά. 
 
 


