
Ορισμοί 

 

• Το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προηγουμένως άρθρο 286 της Συνθήκης για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) προβλέπει ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν» και απαιτεί τη θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών. Η σχετική νομοθεσία καλύπτει τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ που ιδρύονται από τη Συνθήκη 
ή βάσει αυτής. 

• O κανονισμός 2018/1725 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 καταρτίστηκε με στόχο, αφενός, τη συμμόρφωση με τη Συνθήκη και, αφετέρου, 
την παροχή στα φυσικά πρόσωπα νομικά εκτελεστών δικαιωμάτων, τον καθορισμό των υποχρεώσεων των υπευθύνων 
επεξεργασίας δεδομένων και τη σύσταση ανεξάρτητης εποπτικής αρχής. 

• Στόχος του κανονισμού 2018/1725 είναι η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και 
έναντι της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των εν λόγω οργάνων και 
οργανισμών ή προς άλλους αποδέκτες εγκατεστημένους στην Ένωση. Κατωτέρω παρατίθενται μερικοί ορισμοί σχετικοί 
με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συναφή θέματα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Συνέδριο: 

Αρχές της προστασίας των δεδομένων 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων φέρει την ευθύνη της συμμόρφωσης με τις αρχές της προστασίας των δεδομένων και 
οφείλει να είναι σε θέση να αποδείξει την τήρησή τους («λογοδοσία»). Κάθε πρόσωπο που προβαίνει σε επεξεργασία 
δεδομένων πρέπει να είναι εξοικειωμένο με ορισμένες βασικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες τα δεδομένα αυτά: 

• υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το Υποκείμενο των Δεδομένων· 
• υποβάλλονται σε επεξεργασία για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς («περιορισμός του σκοπού»)· 
• είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε 

επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»)· 
• είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται («ακρίβεια»)·  
• δεν διατηρούνται πέραν του δέοντος χρόνου («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»)· 
• υφίστανται επεξεργασία κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ενδεδειγμένη προστασία τους («ακεραιότητα και 

εμπιστευτικότητα»)· 
• δεν διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τις κατάλληλες προφυλάξεις· 
• υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων. 

Τι σημαίνει «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»; 

- Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο το οποίο 
κατονομάζεται ή η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί («Υποκείμενο των Δεδομένων»). 

- Πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί, 
άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα 
θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας, ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, 
φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του. 

- Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, απαγορεύονται η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων που 
χαρακτηρίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά 
φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, και η επεξεργασία γενετικών 
δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση φυσικού προσώπου ή δεδομένων που 
αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό φυσικού προσώπου (βλέπε άρθρο 10 του 
κανονισμού 2018/1725). 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και Υποκείμενο των Δεδομένων 

Ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων» νοείται το θεσμικό ή άλλο όργανο της ΕΕ, η γενική διεύθυνση, η μονάδα ή 
οιαδήποτε άλλη διοικητική ενότητα που, αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους στόχους και τα μέσα της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων του Συνεδρίου είναι τα Μέλη του, ο Γενικός Γραμματέας, οι διευθυντές και τα 
ανώτερα διοικητικά στελέχη. 

Για κάθε ενέργεια που συνιστά επεξεργασία δεδομένων πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
Δεδομένων και να ενημερώνεται εκ των προτέρων ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του θεσμικού οργάνου. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EL&f=ST%206655%202008%20REV%207
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EL


Υποκείμενο των Δεδομένων είναι το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα συλλέγονται, διατηρούνται αποθηκευμένα ή 
τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων. 

Εκτελών την Επεξεργασία 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν προβαίνει ο ίδιος στην επεξεργασία των 
δεδομένων, στις σχετικές ενέργειες προβαίνει για λογαριασμό του άλλο πρόσωπο, ως Εκτελών την Επεξεργασία. Ο Εκτελών 
την Επεξεργασία πρέπει να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που 
απαιτούνται και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα μέτρα αυτά. Μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, 
οργανισμός ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που ενεργεί βάσει των υποδείξεων - και μόνο - του Υπευθύνου Επεξεργασίας 
Δεδομένων. Τόσο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων όσο και ο Εκτελών την Επεξεργασία δεσμεύονται από σύμβαση ή 
άλλη νομική πράξη που ρυθμίζει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Εξουσιοδοτημένος Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων)  

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας (ή Εξουσιοδοτημένος Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων) ορίζεται από τον Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας Δεδομένων και ενεργεί βάσει των υποδείξεών του. Κύριο καθήκον του είναι η σύνταξη των κοινοποιήσεων που 
αποστέλλει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (κατόπιν επικύρωσης) στον Υπεύθυνο Προστασίας των Δεδομένων και η 
συνεργασία με τον τελευταίο όταν κρίνεται αναγκαίο.  

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

- Κάθε θεσμικό όργανο διαθέτει τουλάχιστον έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, αποστολή του οποίου είναι να 
διασφαλίζει κατά τρόπο ανεξάρτητο ότι το όργανο τηρεί τις αρχές τις προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Κάθε Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων τηρεί μητρώο του συνόλου των ενεργειών του θεσμικού οργάνου που συνιστούν 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, παρέχει συμβουλές και διατυπώνει συστάσεις για θέματα 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Ενημερώνει τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σε περίπτωση που η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενέχει στοιχείο κινδύνου (βλέπε κατωτέρω) και απαντά στα αιτήματά του. Κατόπιν 
αιτήματος ή ιδία πρωτοβουλία μπορεί να διερευνά ζητήματα ή περιστατικά. 

- Από τον Ιούνιο του 2010, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του ΕΕΣ είναι ο Johan Van Damme, επικουρούμενος από τη 
Dominique Savonitto.  

Τι είναι η κοινοποίηση («αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας») και ποιος φέρει την σχετική 
ευθύνη; 

- Κοινοποίηση είναι η εκ των προτέρων αναγγελία στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 
Δεδομένων οποιασδήποτε (μη αυτοματοποιημένης ή ηλεκτρονικής) επεξεργασίας που αφορά δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα. Η κοινοποίηση είναι απαραίτητη μόνον εφόσον επεξεργασίας τυγχάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.  

Τι είναι το Μητρώο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων; 

- Το Μητρώο είναι μια βάση δεδομένων που περιέχει το σύνολο των κοινοποιήσεων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων αποστέλλουν στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού 2018/1725, κάθε Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων τηρεί αρχείο των 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας και καθιστά το Μητρώο δημόσια προσβάσιμο. 

Τι νοείται ως «σύστημα αρχειοθέτησης»; 

- Ο κανονισμός 2018/1725 τυγχάνει εφαρμογής σε κάθε περίπτωση κατά την οποία τυγχάνουν επεξεργασίας δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται ή προορίζονται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. Ως «σύστημα 
αρχειοθέτησης» νοείται κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσβάσιμων με γνώμονα 
συγκεκριμένα κριτήρια, είτε αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική 
βάση. 
- Είναι άνευ σημασίας ο τόπος όπου είναι εγκατεστημένο το σύστημα. Αυτό μπορεί να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του 
Συνεδρίου, αλλά και σε άλλο θεσμικό όργανο, ή σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό, τοπικό ή ακόμη και σε ιδιωτικό φορέα (π.χ. 
ελεγχόμενη εταιρεία).  

Τι συνιστά επεξεργασία;  

Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων 
και αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η αναζήτηση 
πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διαγραφή, η καταστροφή κ.ά. 

Τι συνιστά σύννομη επεξεργασία; 



- Το άρθρο 5 του κανονισμού προβλέπει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει είτε να είναι 
απαραίτητη είτε να γίνεται με τη συναίνεση του Υποκειμένου των Δεδομένων. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν: 

α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον βάσει της 
νομοθεσίας της ΕΕ ή κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας της ΕΕ· 

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων· 

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το Υποκείμενο των Δεδομένων είναι 
συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του Υποκειμένου των Δεδομένων πριν από τη σύναψη 
σύμβασης· 

δ) το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει συναινέσει ρητά (ως συναίνεση νοείται κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, 
συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει με την οποία το Υποκείμενο των Δεδομένων συμφώνησε στην επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του)· 

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του Υποκειμένου των Δεδομένων. 

- Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι τα δικαιώματα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία.  

Πεδίο εφαρμογής 

- Κάθε ενέργεια επεξεργασίας, από υπηρεσία του Συνεδρίου, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε (μη 
αυτοματοποιημένο ή ηλεκτρονικό) σύστημα αρχειοθέτησης, ανεξαρτήτως του τόπου όπου αυτό είναι εγκατεστημένο, του 
είδους των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει και του σκοπού για τον οποίο πραγματοποιείται η επεξεργασία, 
θεωρείται ενέργεια επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό την έννοια του κανονισμού 2018/1725. Ο 
κανονισμός 2018/1725 τυγχάνει επίσης εφαρμογής στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπηρεσία του Συνεδρίου υποβάλλει σε 
επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προορίζονται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. 
- Κάθε τέτοια επεξεργασία πρέπει να κοινοποιείται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω του συστήματος 
κοινοποίησης (αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας) που λειτουργεί στο Συνέδριο.  

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο Υποκείμενο των Δεδομένων πριν από τη 
συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 15 του κανονισμού 2018/1725) και 
δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων 
του (άρθρα 17 έως 24 του κανονισμού 2018/1725) 

- Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων οφείλει να παρέχει στο Υποκείμενο των Δεδομένων που θα υποβληθούν σε 
επεξεργασία τις εξής πληροφορίες ή να το ενημερώνει σε σχέση με:  

• την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας· 
• τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων· 
• τους σκοπούς της επεξεργασίας για την οποία προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη 

νομική βάση για την επεξεργασία· 
• τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν· 
• κατά περίπτωση, την πρόθεση του Υπευθύνου Επεξεργασίας να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε 

τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό […] και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης περί επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν 
πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις 
και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν·  

• το χρονικό διάστημα για το οποίο θα διατηρηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, 
τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω χρονικό διάστημα· 

• το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του, καθώς και τη διόρθωσή τους χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή·  

• υπό ορισμένες προϋποθέσεις, το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της χρήσης τους·  
• κατά περίπτωση, το δικαίωμα να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που το αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, καθώς και το δικαίωμα 
φορητότητας των δεδομένων του. 

• το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης (στις περιπτώσεις που η επεξεργασία γίνεται βάσει της συναίνεσης του 
Υποκειμένου των Δεδομένων)· 

• το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομες συνέπειες που το αφορούν ή το επηρεάζει 
σημαντικά· 

• το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων· 
• κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη 

σύναψη σύμβασης, καθώς και κατά πόσο το Υποκείμενο των Δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων αυτών· 

• αν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων προτίθεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για άλλο σκοπό από εκείνο για τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν, 
πληροφορίες για τον εν λόγω άλλο σκοπό και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες (περίοδος διατήρησης, 
δικαιώματα, κ.λπ.)· 



• το δικαίωμα να ζητήσει να γνωστοποιηθούν, στο μέτρο του δυνατού, σε τρίτα μέρη στα οποία έχουν κοινοποιηθεί 
προσωπικά δεδομένα τυχόν αλλαγές στα δεδομένα αυτά. 
 
Τυχόν αιτήματα πρέπει να διεκπεραιώνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός 
μηνός από τη λήψη τους. Εάν κριθεί αναγκαίο, το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες. 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 

- Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι ανεξάρτητη εποπτική αρχή που συστάθηκε με τον 
κανονισμό 2018/1725. Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων είναι επιφορτισμένος να εξασφαλίζει ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ιδίως δε το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Δεδομένων είναι επίσης επιφορτισμένος με την παροχή συμβουλών στα όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης και στα Υποκείμενα των Δεδομένων για κάθε θέμα που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

- Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων οφείλουν να συνεργάζονται με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, 
ειδικότερα παραχωρώντας του πρόσβαση σε πληροφορίες. 

 

 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/
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