
 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

 
Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου αφορά την από μέρους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (ΕΕΣ) επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από φυσικά 
πρόσωπα τα οποία συμπληρώνουν το έντυπο επικοινωνίας και επιλέγουν την κατηγορία «Ερωτήσεις 
γενικού χαρακτήρα» ή τα οποία αποστέλλουν στο ΕΕΣ αίτημα παροχής πληροφοριών, πρόσβασης σε 
έγγραφα ή σε άλλες ανακοινώσεις.  
Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο το ΕΕΣ επεξεργάζεται και διασφαλίζει το απόρρητο 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. 
Επικοινωνώντας με το ΕΕΣ, συναινείτε στις πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται 
στην παρούσα δήλωση. 
 
Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας; 
Την ευθύνη για κάθε ενέργεια που συνιστά επεξεργασία δεδομένων και αφορά αίτημα παροχής 
πληροφοριών ή πρόσβασης σε έγγραφα φέρει ο προϊστάμενος / η προϊσταμένη της Νομικής 
Υπηρεσίας, ο οποίος / η οποία είναι ο υπεύθυνος / η υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων. 
 
Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας; 
Ο λόγος για τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι η ταχεία και 
ικανοποιητική ανταπόκριση σε όλα τα αιτήματα παροχής πληροφοριών / πρόσβασης σε έγγραφα 
που απευθύνουν πολίτες στο ΕΕΣ ή η απάντηση σε εκείνους που διαβιβάζουν οικειοθελώς 
πληροφορίες στο ΕΕΣ. Καταγράφουμε επίσης τη διεύθυνση IP προς εξακρίβωση της νομιμοποίησης 
του αιτούντος και διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών. 
 
Ποιοι κανόνες διέπουν τη χρήση των προσωπικών 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.  
Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών και πρόσβασης σε έγγραφα διεκπεραιώνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 42 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την απόφαση αριθ. 12-2005 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του ΕΕΣ, όπως τροποποιήθηκε περαιτέρω με την 
απόφαση αριθ. 14-2009 του ΕΕΣ. 
 
Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε; 
Το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τη διεύθυνση IP, το φύλο, την ιθαγένειά σας και 
άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν αποφασίσετε να κοινοποιήσετε και στην 
επεξεργασία των οποίων συναινείτε. 
 
Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας και σε ποιον κοινοποιούνται αυτά; 
Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχουν οι υπάλληλοι της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΕΣ, οι 
οποίοι/οποίες και τα υποβάλλουν σε επεξεργασία βάσει της αρχής της «ανάγκης γνώσης». Τα 
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δεδομένα είναι πιθανό να διαβιβαστούν σε άλλες υπηρεσίες του ΕΕΣ εφόσον αυτό κριθεί 
απαραίτητο προκειμένου να δοθεί απάντηση στο ερώτημά σας (παραδείγματος χάριν σε άλλη 
υπηρεσία του ΕΕΣ, αρμόδια για το ζήτημα που αναφέρεται στο αίτημα).  
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να διαβιβαστούν σε άλλους 
αποδέκτες: σε εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς ελεγκτές και ελέγκτριες, στη Διεύθυνση Μετάφρασης 
του ΕΕΣ (σε περίπτωση που χρειαστεί μετάφραση), στον Υπεύθυνο / στην Υπεύθυνη Προστασίας 
Δεδομένων, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (σε 
περίπτωση που υποβάλετε καταγγελία) ή σε άλλο θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ. 
 
Πώς διασφαλίζουμε 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, που 
βρίσκεται 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 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.  
Ο Γενικός / Η Γενική Γραμματέας του ΕΕΣ έχει τη συνολική ευθύνη της εφαρμογής των κανόνων 
σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης και της συμμόρφωσης με τους κανόνες για την προστασία των 
δεδομένων, αλλά έχει εκχωρήσει τις σχετικές αρμοδιότητες σε διάφορες οντότητες.  
Ο Υπεύθυνος / Η Υπεύθυνη 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 δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διαγράφονται από το αρχείο ECA-INFO 
πέντε (5) χρόνια μετά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός σας. 
 
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 δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, 
καθώς και 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 αντιτεθείτε 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. 
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 
Δεδομένων, στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται κατωτέρω. 
 
Σε ποιον μπορείτε να απευθύνεστε σε περίπτωση ερωτήματος ή καταγγελίας; 
Το πρώτο σημείο επαφής είναι ο Υπεύθυνος / η Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση eca-info(at)eca.europa.eu. 
Εάν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες ή θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την 



επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο / στην Υπεύθυνη 
Προστασίας Δεδομένων: 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
Data Protection Officer 
12, rue Alcide de Gasperi 
L-1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: eca-data-protection(at)eca.europa.eu 
 
Έχετε επίσης 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). 


