ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου αφορά την από μέρους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ)
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στις αιτήσεις για πρακτική άσκηση που
υποβάλλονται μέσω του ιστοτόπου του.
Ο τρόπος με τον οποίο το ΕΕΣ επεξεργάζεται και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας
αφορούν περιγράφεται κατωτέρω.
Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για πρακτική άσκηση, συναινείτε στην επεξεργασία, από το ΕΕΣ,
των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα δήλωση.
Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας;
Υπεύθυνος για οποιαδήποτε ενέργεια συνιστά επεξεργασία δεδομένων είναι ο Διευθυντής Υπηρεσιών
Ανθρώπινων Πόρων, Οικονομικών και Γενικών Υπηρεσιών.
Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
Τα δεδομένα και τα έγγραφα προσωπικού χαρακτήρα που ζητούνται στην ηλεκτρονική αίτηση συλλέγονται
αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής και πρόσληψης ασκουμένων.
Ποιοι κανόνες διέπουν τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας;
Ο κανονισμός (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
αυτών αποτελεί το νομικό πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Συνέδριο.
Η νομική βάση για την απασχόληση ασκουμένων τίθεται στους κανόνες που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας
σχετικά με την απασχόληση ασκουμένων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στις 22 Ιουνίου 2015.
Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;
Ονοματεπώνυμο, ιθαγένεια, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, τόπο και ημερομηνία
γέννησης, πληροφορίες σχετικά με τα αποκτηθέντα πτυχία, την υπάρχουσα επαγγελματική πείρα και τις
τρέχουσες σπουδές (κατά περίπτωση) και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία συναφή με την αίτηση.
Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας και σε ποιον κοινοποιούνται;
Τη διαδικασία επιλογής διαχειρίζεται η ομάδα των Υπηρεσιών Ανθρώπινων Πόρων. Στο πλαίσιο της πρόσληψης,
πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να έχουν όλα τα διοικητικά στελέχη του ΕΕΣ και
οποιοσδήποτε υπάλληλός του έχει λάβει σχετική εξουσιοδότηση από διοικητικό στέλεχος.
Τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων μπορεί επίσης να κοινοποιηθούν σε εσωτερικούς και/ή σε εξωτερικούς
ελεγκτές, στη Νομική Υπηρεσία, στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων και στον Διαμεσολαβητή (σε περίπτωση καταγγελίας).
Ποια μέτρα ασφάλειας λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας 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 πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων περιορίζεται αυστηρά σε συγκεκριμένη
ομάδα χρηστών. Η πρόσβαση παραχωρείται βάσει της αρχής «ανάγκης γνώσης». Η αρχή αυτή λαμβάνει υπόψη
τη θέση, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του υπαλλήλου που ζητά δικαίωμα πρόσβασης. Για τον λόγο αυτό,
τα εν λόγω δικαιώματα επικαιροποιούνται διαρκώς βάσει των μεταβολών των καθηκόντων των υπαλλήλων.
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Η Γενική Γραμματεία του ΕΕΣ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων που διέπουν
την παραχώρηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και τη διασφάλιση της συνολικής συμμόρφωσης με τους
κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το ανώτερο διοικητικό στέλεχος που είναι
αρμόδιο για την ομάδα των Υπηρεσιών Ανθρώπινων Πόρων αποφασίζει ποιος έχει πρόσβαση και σε ποια
τμήματα του συστήματος. 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.
Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων που συλλέγει το ΕΕΣ μέσω του ιστοτόπου του
αποθηκεύονται για μία διετία από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης για πρακτική άσκηση.
Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα καθορίζονται στα άρθρα 17-24 του
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τη διόρθωσή τους χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν 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 αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, καθώς
και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
Το αίτημά σας θα εξεταστεί και θα ληφθεί σχετική απόφαση για την οποία θα ενημερωθείτε χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μήνα από τη λήψη του αιτήματος. Το
διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, κατά περίπτωση.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων,
στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω.
Σε ποιον μπορείτε να απευθύνεστε σε περίπτωση απορίας ή καταγγελίας;
Το πρώτο επίπεδο επικοινωνίας είναι η ομάδα των Ανθρώπινων Πόρων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ECAstage(at)eca.europa.eu. Σε περίπτωση που κάτι σας προβληματίζει ή επιθυμείτε να καταγγείλετε οτιδήποτε
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με
τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΕΕΣ (ECA-Data-Protection(at)eca.europa.eu).
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(at)edps.europa.eu).
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