
 

 

Το Υπουργείο Υγείας για σκοπούς αναχαίτησης της πανδημίας COVID - 19 προγραμματίζει 

τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Για το σκοπό αυτό σχετικές πληροφορίες που εισάγονται 

στο σύστημα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας θα μεταφέρονται στο Υπουργείο Υγείας, 

μέσω ενός λογισμικού προγράμματος που αναπτύχθηκε, την Πύλη Εμβολιασμών (MOH 

Portal). Η Πύλη Εμβολιασμών θα έχει 4 βασικές λειτουργίες:  

 

Α. Προγραμματισμός ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΓΕΣΥ και της 

υποδομής του MOH 

Β. Διαχείριση εμβολίων μέσω των εμβολιαστικών κέντρων και κινητές μονάδες 

εμβολιασμού 

Γ. Τήρηση Μητρώου Εμβολιασμών στο MOH 

Δ. Διατήρηση στατιστικών στοιχείων και διαχείριση αποθεμάτων (stock control). 

 

Το Υπουργείο Υγείας (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) έχει αναθέσει (μέσω του Υφυπουργείου 

Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής)  τη φιλοξενία  του λογισμικού προγράμματος 

διαχείρισης των εμβολιασμών (MOH Portal) στη CYTA (=Εκτελών την Επεξεργασία για την 

φιλοξενία). Το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής  θα έχει την 

ευθύνη εκτέλεσης της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (=Εκτελών την 

Επεξεργασία) και σε συνεργασία με την CYTA, θα ενεργούν ως Συν-Εκτελούντες την 

επεξεργασία, με βάση το άρθρο 28 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ της ΕΕ. Συγκεκριμένα το 

Υφυπουργείο θα διενεργεί ελέγχους  στην υποδομή, στη λειτουργία και στις βάσεις των 

δεδομένων του υπό σχεδιασμού συστήματος.  

 

Η παρούσα ανακοίνωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας εξηγεί ποια 

δεδομένα συλλέγονται όταν θα χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό σύστημα για να διευθετήσετε 

το ραντεβού σας με σκοπό την εξασφάλιση της συγκατάθεσης σας για την επεξεργασία των 

δεδομένων. 

Επίσης  αναφέρονται τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας για την προστασία 

δεδομένων.  

 

2. Με ποια νομική βάση υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας;  

 

Εφόσον επιλέξετε να εμβολιασθείτε, τα δεδομένα σας θα τυγχάνουν επεξεργασίας από το 

Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με το Άρθρο 9(2)(θ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων. 

 

 

 

 



3. Ποια άτομα μπορούν να διευθετήσουν ραντεβού ;  

Ραντεβού μέσω του MOH Portal, μπορούν να διευθετήσουν άτομα που είναι εγγεγραμμένοι 

στο ΓΕΣΥ και ανοίκουν στην κατηγορια πληθυσμού που ανακοινώνει ανα διαστήματα το 

Υπουργείο Υγείας ότι μπορεί να εμβολαστούν. Οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες: 

1. Άτομα ≥ 80 ετών με προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες 

2. Άτομα ≥ 75 ετών μεπροτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες 

3. Άτομα ≥ 16 ετών υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση 

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα σας τα οποία θα αντλούνται από σύστημα του ΓΕΣΥ , θα 

τυγχάνουν επεξεργασίας από το λογισμικό πρόγραμμα διαχείρισης εμβολιασμών,  ώστε να 

καθοριστει κατά πόσο ανήκετε σε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες.  

 

Στην περίπτωση που ένα άτομο είναι εν δυνάμει δικαιούχος αλλά για προσωπικούς του 

λόγους επέλεξε να μην εγγραφεί στο ΓΕΣΥ θα δίνεται η δυνατότητα να  εμβολιαστεί αφού θα 

πρέπει να εγγραφεί αρχικά στο σύστημα του ΓΕΣΥ και ακολούθως να συνεχιστεί με τη 

διαδικασία διευθέτησης του ραντεβού. 

 

4. Ποια προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία;  

Τα ειδή των προσωπικών δεδομένων που θα τυγχάνουν επεξεργασίας είναι:  

• Αριθμός ταυτότητας, 

• Όνομα 

• Επίθετο  

• Ημερομηνία Γέννησης 

• Αρ. τηλεφώνου 

• Ηλεκτρονική διεύθυνση  

• Ενημέρωση (ναι/όχι) αν εμπίπτεται σε κατηγορία με σοβαρή νόσηση 

• Ενημέρωση (ναι/όχι) αν ανήκεται σε ευπαθή ομάδα 
 
5. Ποιος θα λάβει τα δεδομένα σας;  

 

Το Υπουργείο Υγείας δεν θα έχει πρόσβαση στον προσωπικό ηλεκτρονικό σας φάκελο που 

διατηρείται στο ΓΕΣΥ. Μόνο οι πιο πάνω πληροφορίες θα μεταφέρονται από το λογισμικό 

συτημα του ΓΕΣΥ στο λογισμικό του Υπουργείου Υγείας. Κατ’ επέκταση δεν θα υπάρχει 

πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό του ασθενή. 

Τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι μόνο τα απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση 

των σκοπών της επεξεργασίας και ακολουθείται πιστά η αρχή της ελαχιστοποίησης των 

δεδομένων η οποία απαιτεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα επαρκή, συναφή και περιορισμένα στο μέτρο του αναγκαίου σε σχέση με τον 

σκοπό της επεξεργασίας.  

 Σημειώνεται ότι θα ενημερώνεται ο ηλεκτρονικός σας φακέλος που διατηρείται στον ΟΑΥ 

ότι έχετε εμβολιαστεί. 

 

6. Πότε θα διαγραφούν τα δεδομένα;  



 

Για τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς Α και Β θα τηρούνται για περίοδο δύο 

ετών και η περίοδος αυτή δύναται να επεκταθεί αν λόγω της κατάστασης του covid, κριθεί 

απαραίτητο να συνεχιστεί η λειτουργία του συστήματος και μετά την πάροδο των δύο ετών. 

Για τον σκοπό Γ, το Μητρώο Εμβολιασμών θα τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 

Κρατικού Αρχείου Νόμου. Όσον αφορά στο σκοπό Δ, τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται, 

δεν θα προσδιορίζουν την ταυτότητα οποιουδήποτε προσώπου.    

 

 

Όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων διαγράφονται μόλις παύσουν 

να είναι απαραίτητα για τo λογισμικό σύστημα. Το Υπουργείο Υγείας θα χρησιμοποίήσει τα 

ελαχιστα δεδομένα που απαιτούνται για τον σκοπό που επεξειγείται πιο πάνω.  

 

7. Είναι σύμφωνη η προβλεπόμενη πράξη επεξεργασίας με τις βασικές αρχές που διέπουν 

την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων; (άρθρο 5 του Κανονισμού) 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται μόνο για τον αρχικό καθορισμένο σκοπό 

και δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. 

Θα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκείμενων των 

δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και θα 

είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση του αυτή.  

 

8. Τα άλλα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων  

 

Εάν το ΥΥ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε επίσης τα ακόλουθα 

δικαιώματα προστασίας δεδομένων: 

● δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 15, 16, 18, και  19 του ΓΚΠΔ, 

● δικαίωμα επικοινωνίας με το ΥΥ για να εκφράσετε τις ανησυχίες σας (άρθρο 38 

παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ) και 

● δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων, όπως το 

Κυπριακό Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή το 

Ευρωπαϊκό Γραφείο Προστασίας Δεδομένων (DPO). 

● Το Δικαίωμα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για το αρμόδιο 

τμήμα του Υπουργείου Υγείας: 

○  Email: igeorgiou@moh.gov.cy 

○ Αριθμός τηλεφώνου. : 00357 22605738 

○ Διεύθυνση: Υπουργείο Υγείας, Οδός Προδρόμου 1 & Χιλώνος 17, 1448 

Λευκωσία, Κύπρος 

 

 



 


