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Εγγραφή στον κατάλογο παραληπτών του Ενημερωτικού 

Δελτίου του ΕΕΣ  
Δήλωση περί απορρήτου 

 
Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου αφορά την από μέρους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (ΕΕΣ) επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο 
πλαίσιο της εγγραφής στον κατάλογο παραληπτών του Ενημερωτικού Δελτίου του ΕΕΣ.  
Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο το ΕΕΣ επεξεργάζεται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διασφαλίζει το απόρρητό τους. 
Εγγραφόμενοι στον κατάλογο παραληπτών του Ενημερωτικού Δελτίου, συναινείτε στην 
επεξεργασία των δεδομένων, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα δήλωση. 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας; 
Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι ο Διευθυντής 
Προεδρίας του ΕΕΣ. 

Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας; 
Τα προσωπικά δεδομένα σας μάς είναι απαραίτητα, προκειμένου να σας διαβιβάζουμε το 
Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΕΣ. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης 
στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιεί το ΕΕΣ. Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερωθείτε για 
τον σκοπό της έρευνας και θα σας κοινοποιηθεί οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, 
αναγκαία για τη διασφάλιση της δίκαιης και διαφανούς επεξεργασίας των δεδομένων. 

Ποιοι κανόνες διέπουν τη χρήση των δεδομένων σας; 
Το νομικό πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το ΕΕΣ 
καθορίζεται από τον 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 αυτών, καθώς 
και από το γεγονός ότι έχετε δώσει την ελεύθερη συγκατάθεσή σας εγγραφόμενοι στον 
κατάλογο παραληπτών. 

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται; 
Η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας.  
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Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας και σε ποιον κοινοποιούνται 
αυτά; 
Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν εποπτεύεται από τη 
Διεύθυνση Προεδρίας του ΕΕΣ. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχουν οι ειδικώς 
οριζόμενοι υπάλληλοι του ΕΕΣ, στους οποίους συγκαταλέγονται υπάλληλοι της Γενικής 
Γραμματείας. Πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν μπορεί να δοθεί επίσης στον 
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΕΕΣ, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
ή/και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, εάν χρειαστεί αυτοί να επιληφθούν τυχόν 
καταγγελιών. 

Πώς εγγυόμαστε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας από πιθανή 
κατάχρηση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση; 
Τα δεδομένα που σας αφορούν αποθηκεύονται με ασφάλεια στο κέντρο δεδομένων του ΕΕΣ 
στο Λουξεμβούργο. Συνεπώς, καλύπτεστε από τα πολυάριθμα μέτρα που έχουμε λάβει για 
την προστασία της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των 
ηλεκτρονικών πόρων του οργάνου μας. 
Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχει αυστηρά 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, με τις αλλαγές καθηκόντων των 
σχετικών υπαλλήλων. 
Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕΣ έχει μεν τη γενική ευθύνη της εφαρμογής των κανόνων 
σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης και της συμμόρφωσης με τους κανόνες προστασίας 
δεδομένων, ωστόσο έχει εκχωρήσει τη σχετική αρμοδιότητα σε διάφορες υπηρεσίες.  
Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών του ΕΕΣ διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της 
πολιτικής μας για την ασφάλεια των πληροφοριών και τον έλεγχο της επάρκειας των 
σχετικών δικλίδων.  

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας; 
Τα προσωπικά δεδομένα σας θα παραμείνουν αποθηκευμένα στο σύστημα μέχρι να 
απεγγραφείτε από τον κατάλογο παραληπτών ή να μας ενημερώσετε ότι τα στοιχεία 
επικοινωνίας που έχετε δηλώσει δεν ισχύουν πλέον. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να 
απεγγραφείτε από τον κατάλογο των αποδεκτών αποστέλλοντας μήνυμα στη διεύθυνση ECA-
InstitutionalRelations@eca.europa.eu. Η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας θα διαγραφεί από τη 
βάση δεδομένων, μόλις λάβουμε την ειδοποίηση απεγγραφής, και τα προσωπικά δεδομένα 
σας θα διαγραφούν πλήρως μετά από 30 ημέρες.  

Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και διόρθωσή 
τους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή. Υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή τους ή περιορισμό της χρήσης τους. 
Κατά περίπτωση, έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε 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, σε κάθε περίπτωση εντός ενός μήνα από τη λήψη του 
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αιτήματος. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, κατά 
περίπτωση. 
Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας αναφέρονται στα άρθρα 17-24 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. 
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας Δεδομένων, στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω. 

Πού μπορείτε να απευθύνεστε σε περίπτωση ερωτήματος ή καταγγελίας; 
Το πρώτο σημείο επαφής είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση ECA-
InstitutionalRelations@eca.europa.eu, υπό τη διαχείριση της Διεύθυνσης Προεδρίας του ΕΕΣ.  
Εάν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες ή θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στον 
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων: 
European Court of Auditors 
Data Protection Officer 
12, rue Alcide de Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: eca-data-protection@eca.europa.eu 
Επιπλέον, έχετε δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu). 
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