Προστασία δεδομένων – Ειδική δήλωση περί απορρήτου
Δημόσιες συμβάσεις / Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες
Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου αφορά την από μέρους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (εφεξής
«ΕΕΣ» ή «Συνέδριο») επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και προσκλήσεων για εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
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 διατάκτης που υπογράφει την
πρόσκληση υποβολής προσφορών, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή την πρόσκληση συμμετοχής
σε ομάδα εμπειρογνωμόνων.
Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω
επεξεργασία για τον σκοπό της διαχείρισης και διοίκησης εμπειρογνωμόνων ή διαδικασιών σύναψης
συμβάσεων από το Συνέδριο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν θα υποβληθούν
σε επεξεργασία για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους έχουν συλλεγεί. Σε περίπτωση
επιδιωκόμενης περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς
διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους αυτά έχουν συλλεγεί, θα ενημερωθείτε σχετικά με τον εν λόγω
άλλο σκοπό και θα λάβετε κάθε άλλη τυχόν αναγκαία πληροφόρηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο δίκαιος
και διαφανής χαρακτήρας της διαδικασίας.
Ποιοι κανόνες διέπουν τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας;
Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:
• 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.
• ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ)
αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ)
αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (εφεξής «ο δημοσιονομικός
κανονισμός»), ιδίως τα άρθρα 160-179 περί διαδικασιών σύμβασης συμβάσεων και τα
άρθρα 237-238 περί επιλογής εμπειρογνωμόνων.
Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία
αφορούν τον εμπειρογνώμονα ή τον προσφέροντα και τους υπαλλήλους ή τους υπεργολάβους του (φυσικά
πρόσωπα). Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:
• στοιχεία ταυτότητας: ονοματεπώνυμο, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός (αστυνομικής) ταυτότητας,
ιθαγένεια·
• θέση·
• στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός επαγγελματικού

•
•
•

•
•

τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ταχυδρομική διεύθυνση,
εταιρεία και σχετικό τμήμα της, χώρα κατοικίας, διαδικτυακή διεύθυνση)·
πιστοποιητικά καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικής ενημερότητας,
απόσπασμα ποινικού μητρώου·
οικονομικά στοιχεία: στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (επωνυμία της τράπεζας, κωδικοί IBAN και
BIC), αριθμός φορολογικού μητρώου·
πληροφορίες αναγκαίες για την αξιολόγηση κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής ή των κριτηρίων
επιλεξιμότητας: εμπειρογνωσία, τεχνικές δεξιότητες και γλώσσες, μορφωτικό επίπεδο,
επαγγελματική πείρα με αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα και τις προηγούμενες θέσεις
απασχόλησης·
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται
στα άρθρα 136 και 141 του δημοσιονομικού κανονισμού·
άλλα στοιχεία που αφορούν τον εμπειρογνώμονα ή τον προσφέροντα και έχουν υποβληθεί από τους
ίδιους στο πλαίσιο της απάντησής τους στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στην πρόσκληση συμμετοχής σε ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας και σε ποιον κοινοποιούνται;
Για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα παραχωρείται
ή μπορεί να παραχωρηθεί στα εξής πρόσωπα:
• στους υπαλλήλους του Συνεδρίου (στην ομάδα που ασχολείται με τη συγκεκριμένη σύμβαση και σε
άλλους υπαλλήλους που συμμετέχουν στην ομάδα αξιολόγησης) ή στους υπαλλήλους άλλων
θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης σε περίπτωση διοργανικής σύμβασης, καθώς και σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και
αντισυμβαλλόμενους που εργάζονται για λογαριασμό του Συνεδρίου για τη διαχείριση της
διαδικασίας επιλογής εμπειρογνωμόνων, της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης και της
αξιολόγησης των προσφορών· το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα παραχωρείται βάσει
της αρχής της «ανάγκης γνώσης»·
• στα πρόσωπα και στα όργανα που είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση, τον έλεγχο ή την
επιθεώρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. στον εσωτερικό και
εξωτερικό έλεγχο, στην επιτροπή δημοσιονομικών παρατυπιών που αναφέρεται στο άρθρο 93 του
δημοσιονομικού κανονισμού, στην επιτροπή αποκλεισμού που αναφέρεται στο άρθρο 143 του
δημοσιονομικού κανονισμού, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - OLAF)·
• στο ευρύ κοινό: εάν το Συνέδριο σας αναθέσει σύμβαση, τα προσωπικά δεδομένα σας θα
δημοσιοποιηθούν, σύμφωνα με την υποχρέωση του Συνεδρίου να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά
με τα αποτελέσματα των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και τους αποδέκτες πόρων
προερχόμενων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης (άρθρα 163 και 38, παράγραφος 2, αντίστοιχα)·
οι πληροφορίες αυτές θα συνίστανται συγκεκριμένα στο ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή σας, το
ποσό που σας διατέθηκε και τη φύση και τον σκοπό της σύμβασης, θα δημοσιευθούν δε στο
συμπλήρωμα S της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και στον ιστότοπο του
Συνεδρίου.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να διαβιβαστούν και σε άλλους
αποδέκτες:
• εάν χρειαστεί η παροχή νομικών συμβουλών: στη Νομική Υπηρεσία του ΕΕΣ
• εάν χρειαστεί μετάφραση: στη Διεύθυνση Μετάφρασης του ΕΕΣ
• εάν υποβάλετε καταγγελία: στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΕΕΣ.

Πώς διασφαλίζουμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας από πιθανή κατάχρηση ή μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση;
Τα σύνολα δεδομένων αποθηκεύονται με ασφάλεια στο κέντρο δεδομένων του ΕΕΣ, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του παρόχου υπηρεσιών στο Λουξεμβούργο και στο Βέλγιο και, ως εκ τούτου, καλύπτονται
από τα πολυάριθμα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και
της εμπιστευτικότητας των ηλεκτρονικών πόρων του θεσμικού οργάνου.
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 κάθε χρήστη. Τα δικαιώματα αυτά επικαιροποιούνται συνεχώς, με
κάθε αλλαγή στα καθήκοντα των 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 εκχωρήσει 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.
Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διατηρούνται για 10 χρόνια στο λογιστικό σύστημα,
εάν λάβατε επιστροφές εξόδων, και για 7 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης στην υπηρεσία
προμηθειών και στην υπηρεσία που προκήρυξε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την πρόσκληση
υποβολής προσφορών ή την πρόσκληση συμμετοχής σε ομάδα εμπειρογνωμόνων. Τα δεδομένα που
αφορούν τους μη επιλεγέντες υποψηφίους διατηρούνται για 5 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Μετά την πάροδο αυτών των χρονικών διαστημάτων, όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
καταστρέφονται.
Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας ορίζονται στα άρθρα 17 έως 24 του
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, 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 των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας,
καθώς και δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να γνωστοποιήσουμε, στο μέτρο του δυνατού, σε τρίτα μέρη στα οποία έχουν
κοινοποιηθεί προσωπικά δεδομένα σας τυχόν αλλαγές στα δεδομένα αυτά.
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 αιτήματός σας. Εάν
κριθεί αναγκαίο, το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες.
Για την εξασφάλιση του δικαιώματος να σας ανατεθεί η σύμβαση, δεν υπόκεισθε σε αυτοματοποιημένες
αποφάσεις (που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας), περιλαμβανομένης
της κατάρτισης προφίλ.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, στα
στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω.

Σε ποιον μπορείτε να απευθύνεστε σε περίπτωση απορίας ή καταγγελίας;
Το πρώτο σημείο επαφής είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων. Χρησιμοποιείστε τα στοιχεία
επικοινωνίας που αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στην πρόσκληση υποβολής
προσφορών.
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).
European Court of Auditors
Data Protection Officer
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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).

