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Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) και ο Γενικός 
Κανονισμός της Ε.Ε. για την Προστασία των Δεδομένων 
(ΓΚΠΔ) 
 
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αναγνωρίζει την ανάγκη για τη συμμόρφωση με 
τον ΓΚΠΔ καθώς και για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων, που αφορούν την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών, των εργαζομένων, των 
συνεργατών ή άλλων ενδιαφερόμενων μερών. 
 
Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των νομικών μας υποχρεώσεων, έχει αναπτυχθεί και 
εφαρμόζεται κατάλληλη Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη σε έντυπη και σε ηλεκτρονική 
μορφή. Η Πολιτική αυτή έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου και έχει 
κοινοποιηθεί τόσο εντός του πανεπιστημίου όσο και προς όλα τα εμπλεκόμενα τρίτα ή 
ενδιαφερόμενα μέρη. 
 
Η δέσμευση του ΔΠΘ στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αποδεικνύεται 
με την υλοποίηση Προγράμματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την 
παροχή των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή και την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε να διασφαλιστεί το 
κατάλληλο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα.  
 
Το ΔΠΘ φροντίζει επίσης για τη διεξαγωγή, σε τακτική βάση, επιθεώρησης της 
απόδοσης του προγράμματος προστασίας και κατάλληλης αναθεώρησης όλων των 
σχετικών πολιτικών και διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των 
στόχων και ο εντοπισμός νέων κινδύνων.   
 
Οι κίνδυνοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καταγράφονται και 
αντιμετωπίζονται σε διάφορα επίπεδα εντός του πανεπιστημίου.  
 
Ανακοινώνεται, επίσης, πως το ρόλο και τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Προστασίας 
Δεδομένων έχει αναλάβει η κ. Τσιμπιρίδου Δήμητρα, η οποία θα είναι υπεύθυνη για 
τον έλεγχο, τη βελτίωση και την υλοποίηση του Προγράμματος Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων του ΔΠΘ.  
 
Συγκεκριμένα, η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο 
και τη βελτίωση των απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, στοχεύοντας στη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με 
τα προσωπικά δεδομένα και την τεχνολογία. Επιπλέον, θα λαμβάνει υπόψη της και θα 
έχει ως στόχο τη διαρκή βελτίωση της συμμόρφωσης του Πανεπιστημίου με το Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. 
 
Προσκαλούμε όλους τους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη του 
πανεπιστημίου να συμμετέχουν στη διαδικασία συνεχούς συμμόρφωσης με το ΓΚΠΔ 
και στην επίτευξη των στόχων μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Πολυχρονίδης Αλέξανδρος  

 
Πρύτανης 


