ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Αγαπητέ/ή φοιτητή/φοιτήτρια,
Λαμβάνετε την παρούσα ενημέρωση με βάση τη δήλωση μαθημάτων του αντίστοιχου
εξαμήνου. Σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης της υπ’ αριθμ. 30/30.7.2020
συνεδρίασης της Συγκλήτου, σχετικά με τη διενέργεια εξετάσεων με εξ αποστάσεως
μεθόδους, καλείσθε να υποβάλετε την παρακάτω δήλωση για τη συμμετοχή σας σε αυτές:

Έλαβα γνώση για τις τεχνικές των εξ αποστάσεως εξετάσεων (όπως αναφέρονται στην
υπ’ αριθ. 30/30.7.2020 απόφαση της Συγκλήτου), τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις
απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή μου στις εξ αποστάσεως
εξετάσεις (βλ. Πρωτόκολλο Εξετάσεων με Εξ Αποστάσεως Μεθόδους) και προτίθεμαι να
συμμετέχω, όπως παρακάτω:



με τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της εξέτασής μου και
με τη χρήση αποκλειστικά του ιδρυματικού λογαριασμού μου για τη συμμετοχή
στις εξ αποστάσεως εξετάσεις

Επιπλέον:







δηλώνω ότι οι εργασίες/γραπτά που παραδίδω αποτελούν προϊόν του δικού
μου, αποκλειστικά, πνευματικού μόχθου και προσπάθειας, και θα αναφέρω με
σαφήνεια οποιαδήποτε βοήθεια έλαβα από άλλο πρόσωπο, οργανισμό,
σύστημα ή/και τις πηγές που χρησιμοποίησα στη συγγραφή της εργασίας ή του
γραπτού μου
δέχομαι τον έλεγχο λογοκλοπής στις εργασίες που παραδίδω, οι οποίες
εκπονούνται σε εκτεταμένο χρόνο καθορισμένο από τον διδάσκοντα και
μπορούν να συνδυαστούν με προφορική εξέταση
δηλώνω ότι δεν θα μαγνητοσκοπήσω ή ηχογραφήσω κανένα στάδιο της
εξέτασης γραπτής ή προφορικής
έχω ενημερωθεί για την Πολιτική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την
προστασία προσωπικών δεδομένων [Διαβάστε εδώ...]
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Πολιτική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

1. Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα;
Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 156,
54636, τηλ. 2310891101.
2. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά για τον σκοπό της διενέργειας
γραπτών ή/και προφορικών εξετάσεων εξ αποστάσεως.
3. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;
Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό μητρώου φοιτητή, διεύθυνση e-mail,
εικόνα
εγγράφου ταυτοποίησης (πανεπιστημιακή ή αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ.) και
λοιπά δεδομένα εικόνας και ήχου από την κάμερα και το μικρόφωνο του υπολογιστή σας,
διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα α)σύνδεσης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα εξέτασης και
β) υποβολής γραπτού, αποτελέσματα εξέτασης.
4. Η εξέταση καταγράφεται;
Όχι. Τα δεδομένα εικόνας και ήχου του υπολογιστή σας, καθώς και το έγγραφο
ταυτοποίησης δεν αποθηκεύονται από το Πανεπιστήμιο. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
ζωντανά, για λόγους επιτήρησης και ταυτοποίησης αντίστοιχα.
5. Έχετε πρόσβαση στον υπολογιστή μου κατά την διάρκεια των εξετάσεων;
Όχι, δεν υπάρχει καμία λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης στον υπολογιστή σας.
Επομένως, εσείς έχετε τον απόλυτο έλεγχο του υπολογιστή σας, της κάμερας και του
μικροφώνου σας.
6. Είναι νόμιμη αυτή η επεξεργασία;
Η επεξεργασία των ως άνω δεδομένων σας είναι νόμιμη, καθώς
α) είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση με την κατ’ άρθρον 6 παρ. 1 περ. ε΄ ΦΕΚ Β΄
1935/22.5.2020 έννομη υποχρέωση του Πανεπιστημίου για διενέργεια εξετάσεων εξ
αποστάσεως και
β) είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του καθήκοντος του Πανεπιστημίου που εκτελείται
προς το δημόσιο συμφέρον, εν προκειμένω για την υλοποίηση των εξετάσεων, σε
συμμόρφωση με τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό
διάδοσης του κορονωϊού.
7. Για πόσο διάστημα θα διατηρήσετε τα δεδομένα μου;
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είστε
ενεργός φοιτητής σε αυτό ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, με εξαίρεση τα στοιχεία σας τεχνολογικού τύπου που είναι απαραίτητα για την εξ
αποστάσεως εξέταση π.χ. ip διεύθυνση, δεδομένα εικόνας και ήχου, τα οποία θα
διατηρηθούν μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασης και για ένα εύλογο
χρονικό διάστημα μετά την έκδοσή τους, όχι όμως πέραν της 6.11.2020. Μετά την 6.11.2020
όλα τα στοιχεία της εξέτασης που απαιτούνται για τη διατήρηση του αρχείου βαθμολογιών
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θα μεταφερθούν στο πληροφοριακό σύστημα του φοιτητολογίου και τα υπόλοιπα θα
διαγραφούν. Το Πανεπιστήμιο δύναται να επεκτείνει αυτό το διάστημα για λόγους
αρχειοθέτησης και δημιουργίας ιστορικού αρχείου προς το δημόσιο συμφέρον.
8. Υπάρχουν άλλοι αποδέκτες των δεδομένων μου;
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες.
9. Ποια είναι τα δικαιώματά μου αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου
δεδομένων;
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας των
προσωπικών σας δεδομένων.
10. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το Πανεπιστήμιο για κάποιο θέμα που αφορά τα
προσωπικά μου δεδομένα ή για να ασκήσω τα δικαιώματά μου;
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε
να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του
Οργανισμού μας, εταιρεία «ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε.» στο email dpo@uom.edu.gr, τηλ. 210 6216997.
Επίσης, για οποιαδήποτε παράβαση αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail:
contact@dpa.gr
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