ΤΑΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Η Τάνια Κυριάκου είναι δικηγόρος με εξειδίκευση σε θέματα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
ευρωπαϊκού δικαίου και δικαίου προστασίας των πολιτιστικών αγαθών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και
διδακτορικού τίτλου του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Από το 2012 είναι νομική σύμβουλος στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η Τάνια Κυριάκου υπήρξε νομική ελέγκτρια στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (20092012) και νομική σύμβουλος στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (2006-2009). Ήταν λέκτορας στη νομική σχολή
του Πανεπιστημίου του Warwick (2002-2006), διδάσκουσα στα on-line LLM προγράμματα του πανεπιστημίου του
Λίβερπουλ (2010-2016), ενώ από το 2018 διδάσκει το μάθημα «Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική» στο Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και νομοπαρασκευαστικές
επιτροπές.
Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Εφαρμογή της Σύμβασης της UNESCO για τη διαφύλαξη της Αϋλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ελληνικού Κλιμακίου Βιοηθικής της UNESCO και της
Ένωσης για την Προστασία της Ιδιωτικότητας.
Μέλος της επιτελικής ομάδας της εταιρείας ΓΕΠ, έργων συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ.
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