
 

 

«ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ)  

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001» 

 

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 95/46/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (EE L 281 

της 23.11.1995, σ. 31), 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

138(Ι) του 2001. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί 

Επεξεργασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προστασία του Ατόμου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 

και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Επεξεργασίας ∆εδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 

2001 (που στο εξής θα αναφέρεται ως “ο βασικός νόμος”) και 

ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 

ως οι περί Επεξεργασίας ∆εδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμοι του 2001 και 

2003. 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο: 

 “15 (1) Τα προσωπικά δεδομένα δεν αποτελούν αντικείμενο 

επεξεργασίας από οποιονδήποτε για λόγους προώθησης, 

πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως, 

εκτός αν το υποκείμενο των δεδομένων δηλώσει γραπτώς τη 

συγκατάθεσή του στον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
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(2) Υπεύθυνος επεξεργασίας που επιθυμεί να προβεί σε 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1), μπορεί να χρησιμοποιήσει για 

το σκοπό λήψης της συγκατάθεσης του υποκειμένου των 

δεδομένων το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του υπό τον 

όρο ότι τα δεδομένα αυτά έχουν ληφθεί από πηγές 

προσβάσιμες στο κοινό.» 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 24 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 24 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) αυτού και 

τον αναγραμματισμό των υφιστάμενων παραγράφων (δ) και 

(ε), σε παραγράφους (γ) και (δ), αντίστοιχα. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 28 του 

βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 28 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση του αριθμού «12» (τρίτη 

γραμμή) με τον αριθμό «11». 
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