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Προστασία δεδομένων – Δήλωση περί απορρήτου

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
όσων επισκέπτονται το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο
Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου αφορά την από μέρους του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
συλλέγει από τα πρόσωπα που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του.
Ο τρόπος με τον οποίο το ΕΕΣ επεξεργάζεται και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που σας αφορούν περιγράφεται κατωτέρω.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
σας;
Υπεύθυνος για οποιαδήποτε ενέργεια συνιστά επεξεργασία δεδομένων είναι ο
Υπεύθυνος Σωματικής Ασφάλειας.

Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
Δεδομένα συλλέγουμε προκειμένου να επιτρέπουμε την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις
του ΕΕΣ, να διαχειριζόμαστε και να παρακολουθούμε όλους τους επισκέπτες και να
εκδίδουμε κάρτες πρόσβασης. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα είμαστε σε θέση να
ενεργήσουμε καταλλήλως, ανάλογα με το αίτημά σας (παραδείγματος χάριν στην
περίπτωση επίσκεψης στο πλαίσιο των σπουδών σας, ενημερωτικής επίσκεψης ή
επίσκεψης του εστιατορίου).
Για επισκέπτες που δεν δεσμεύονται ήδη από σύμβαση ή από πιθανή σύμβαση με το
ΕΕΣ, η συμπλήρωση του εντύπου επισκέπτη συνεπάγεται τη συναίνεσή τους στις
πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.
Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να συμπληρώσουν έντυπο επισκέπτη. Σε αντίθετη
περίπτωση, δεν τους επιτρέπεται η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του ΕΕΣ.
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Ποιοι κανόνες διέπουν τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας;
Το νομικό πλαίσιο που διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από
το Συνέδριο θεσπίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων.
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας
αφορούν είναι η ανάγκη εκπλήρωσης ενός καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον, το
οποίο είναι η διαχείριση της εσωτερικής ασφάλειας του ΕΕΣ. Ο «έλεγχος Covid»
(Covid check) επιβάλλεται με απόφαση του Συνεδρίου ως μέτρο απόκρισης στην
πανδημία.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε;
Συλλέγονται οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων: πλήρες ονοματεπώνυμο,
ημερομηνία και τόπος γέννησης, ιθαγένεια, φύλο, ονομασία του φορέα, στοιχεία
εγγράφου ταυτότητας (αριθμός, ημερομηνία έκδοσης, ημερομηνία λήξης και εκδούσα
αρχή), χρησιμοποιούμενη/-ες γλώσσα/-ες, αριθμός της κάρτας πρόσβασης,
πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του ΕΕΣ (ημερομηνία
πρώτης εισόδου και ημερομηνία/ώρα ενεργοποίησης του σημείου ελέγχου
πρόσβασης).
Επιπλέον, για όσο διάστημα επικρατούν οι έκτακτες συνθήκες λόγω της πανδημίας
Covid-19, ελέγχουμε διά χειρός το τυπωμένο πιστοποιητικό Covid που προσκομίζετε ή
ελέγχουμε τον σχετικό κωδικό ταχείας απόκρισης (QR code) σαρώνοντας τον μέσω της
επίσημης εφαρμογής για φορητές συσκευές CovidCheck.lu, την οποία παρέχουν οι
αρχές του Λουξεμβούργου. Εναλλακτικά, όσοι επισκέπτες δεν διαθέτουν
πιστοποιητικό Covid μπορούν να επιδείξουν στην είσοδο αποδεικτικό ανάρρωσης ή
αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου Covid-19. Κανένα δεδομένο δεν
αποθηκεύεται ούτε καταγράφεται. Το εν λόγω μέτρο θεσπίστηκε ως απόκριση στην
πανδημία και αποσκοπεί στην προστασία της υγείας του προσωπικού του ΕΕΣ εντός
των κτιρίων του.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διατηρούνται για
δεκατρείς (13) μήνες, με εξαίρεση τις πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση των
σημείων ελέγχου πρόσβασης, οι οποίες διατηρούνται για έξι μήνες.
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Ποιος έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας και σε ποιον κοινοποιούνται;
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία
από την Υπηρεσία Προστασίας και Ασφάλειας και κανένας πέραν της υπηρεσίας αυτής
δεν επεξεργάζεται δεδομένα υγείας.
Η ομάδα αυτή είναι η μόνη που έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που σας αφορούν.
Εάν υποβάλετε καταγγελία, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
μπορούν να διαβιβαστούν και σε άλλους αποδέκτες, ήτοι στην Ευρωπαία
Διαμεσολαβήτρια, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Υπεύθυνη
Προστασίας Δεδομένων του ΕΕΣ.

Ποια μέτρα ασφάλειας λαμβάνονται για την προστασία των πληροφοριών
που σας αφορούν από πιθανή κατάχρηση ή μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση;
Τα σύνολα δεδομένων αποθηκεύονται με ασφάλεια στο κέντρο δεδομένων του ΕΕΣ στο
Λουξεμβούργο και, ως εκ τούτου, καλύπτονται από τα πολυάριθμα μέτρα που
λαμβάνονται για την προστασία της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της
εμπιστευτικότητας των ηλεκτρονικών πόρων του θεσμικού οργάνου.
Η επεξεργασία που απαιτείται για τη διαχείριση των αιτημάτων παραχώρησης
δικαιωμάτων πρόσβασης για επισκέπτες γίνεται από την εταιρεία SERVICENOW.
Συμβατικές ρήτρες που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ του ΕΕΣ και της αρμόδιας για την
επεξεργασία εταιρείας εγγυώνται την προσήκουσα προστασία των δεδομένων που
υποβάλλονται
σε
επεξεργασία.
Η
εταιρεία
SERVICENOW
διαθέτει
πιστοποίηση ISO27001.
Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχει αυστηρά και μόνο συγκεκριμένη
ομάδα χρηστών. Δικαιώματα πρόσβασης παραχωρούνται κατ’ εφαρμογή της αρχής της
«ανάγκης γνώσης», λαμβανομένων υπόψη του ρόλου, της θέσης και των αρμοδιοτήτων
του εκάστοτε προσώπου. Τα δικαιώματα αυτά επικαιροποιούνται συνεχώς,
ακολουθώντας τις αλλαγές στα καθήκοντα των σχετικών υπαλλήλων.
Τη συνολική ευθύνη της εφαρμογής των κανόνων σχετικά με τα δικαιώματα
πρόσβασης και της συμμόρφωσης με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων
έχει ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕΣ, ο οποίος έχει μεταβιβάσει τις σχετικές
αρμοδιότητες σε διάφορες υπηρεσίες.
Το Συνέδριο διαθέτει πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών και Υπεύθυνο
Ασφάλειας Πληροφοριών, ο οποίος διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της πολιτικής και
τον έλεγχο της επάρκειας των σχετικών δικλίδων.
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Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
ορίζονται στα άρθρα 17 έως 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας
αφορούν, καθώς και τη διόρθωσή τους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν αυτά
είναι ανακριβή ή ελλιπή. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη
διαγραφή τους ή τον περιορισμό της χρήσης τους. Κατά περίπτωση, έχετε δικαίωμα,
ανά πάσα στιγμή, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους για λόγους που σχετίζονται
με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 42-2021 του Συνεδρίου της 20ής Μαΐου 2021, τα
δικαιώματά σας ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο περιορισμών. Η εν λόγω
απόφαση έχει δημοσιευθεί εδώ.
Το αίτημά σας θα εξεταστεί και θα ληφθεί σχετική απόφαση για την οποία θα
ενημερωθείτε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός
ενός (1) μήνα από τη λήψη του αιτήματός σας. Εάν κριθεί αναγκαίο, το διάστημα αυτό
μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) επιπλέον μήνες. Θα ενημερωθείτε για την (τυχόν) εν
λόγω παράταση εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για
τους λόγους της καθυστέρησης.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με την Υπεύθυνη
Επεξεργασίας Δεδομένων, στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω.

Σε ποιον μπορείτε να απευθύνεστε σε περίπτωση ερωτήματος ή
καταγγελίας;
Το πρώτο σημείο επαφής είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση ECA-security@eca.europa.eu.
Σε περίπτωση που κάτι σας προβληματίζει ή επιθυμείτε να καταγγείλετε οτιδήποτε
σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με την Υπεύθυνη Προστασίας
Δεδομένων του ΕΕΣ (eca-data-protection@eca.europa.eu).
Data Protection Officer
European Court of Auditors
12, rue Alcide de Gasperi
L-1615 LUXEMBOURG
Έχετε δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στον
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu).
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