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Προστασία δεδομένων 
 
 
 
 

Συχνές ερωτήσεις 
Σκοπός της ενημέρωσης που ακολουθεί είναι η αποσαφήνιση των εννοιών της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της εφαρμογής των 
σχετικών αρχών. Το ισχύον νομικώς δεσμευτικό κείμενο είναι ο κανονισμός 
(ΕΕ) 2018/1725. 

Τι είναι τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»; 
Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά 
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). 
 
Ενδεικτικά παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα εξής:  

- το ονοματεπώνυμο, η φωτογραφία, ο αριθμός μητρώου, η ημερομηνία γέννησης κ.λπ. 
- η συμπεριφορά ή οι πράξεις ενός προσώπου: οι ιστότοποι που επισκέπτεται, τα 

μεταδεδομένα που περιέχει έγγραφο σχετικά με αυτόν που το συνέταξε ή το 
τροποποίησε, τα εκτελεσθέντα καθήκοντα, το άνοιγμα μιας θύρας ελεγχόμενης 
πρόσβασης με καταγραφή της πρόσβασης, η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
κ.λπ. 

- η αξιολόγηση ή η εκτίμηση: η τεκμηρίωση του τρόπου εκτέλεσης ενός καθήκοντος 
(π.χ. άριστα, καλά, μέτρια, κακώς, ανεπαρκώς), η έκθεση αξιολόγησης, τα έγγραφα 
εργασίας στο πλαίσιο ελέγχου που περιέχουν αξιολόγηση προσώπου ή λειτουργίας 
κ.λπ. 

- τεκμηρίωση/έκθεση: μαρτυρική κατάθεση στο πλαίσιο διοικητικής έρευνας, επιστολή 
καταγγελίας πιθανής απάτης κ.λπ. 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EL
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Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων (βλέπε άρθρο 10 του κανονισμού 2018/1725), 
απαγορεύονται τα ακόλουθα: 

- η επεξεργασία συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων που ορίζονται ως δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα 
πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, και 

- η επεξεργασία γενετικών και βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση φυσικού προσώπου, ή δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τον 
γενετήσιο προσανατολισμό ενός προσώπου. 

Τι σημαίνει «επεξεργασία»; 
Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται ή 
πραγματοποιούνται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων 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.λπ. 

Τι είναι «ο 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, ο εκτελών την επεξεργασία. Ο εκτελών την επεξεργασία πρέπει να 
παρέχει επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ασφάλειας 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. 

Τι σημαίνει «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 προκειμένου 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 και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το 
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υποκείμενο των δεδομένων συμφώνησε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν)· 

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του 
υποκειμένου των δεδομένων. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία. 

Σε ποιες περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725; 
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση κατά την οποία τυγχάνουν 
επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται ή προορίζονται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης, είτε πρόκειται για πλήρως ή εν μέρει 
αυτοματοποιημένη είτε για εντελώς ή εν μέρει μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία. 
Ο τόπος εγκατάστασης του συστήματος είναι άνευ σημασίας. 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» (σε ελεγχόμενη εταιρεία).  

Τι σημαίνει «αυτοματοποιημένη επεξεργασία»;  
«Αυτοματοποιημένη επεξεργασία» σημαίνει τη συλλογή, τον υπολογισμό, την καταστροφή, 
αντιγραφή κ.λπ. δεδομένων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Παραδείγματος χάριν, τα αρχεία 
καταγραφής του τείχους προστασίας, τα οποία περιέχουν τους ιστοτόπους στους οποίους 
έχει πραγματοποιηθεί επίσκεψη και αναφέρουν την ημερομηνία, τον χρόνο, την κατηγορία 
στην οποία ανήκει ο ιστότοπος, καθώς και κατά πόσον επιτράπηκε ή επιτρεπόταν η επίσκεψη 
και, σε περίπτωση που επρόκειτο για παροχή υποστήριξης για την επίλυση προβλήματος, αν 
αυτή ήταν επιτυχής. 

Τι είναι «σύστημα αρχειοθέτησης»; 
Ως «σύστημα αρχειοθέτησης» νοείται κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων που είναι 
προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο, 
είτε αποκεντρωμένο, είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση.  
Παραδείγματος χάριν, αρχείο που περιέχει όλα τα αιτήματα άδειας ανά άτομο ή ανά φορέα.  

Τι είναι ο «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» και τι το «υποκείμενο των 
δεδομένων»; 
«Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» είναι το θεσμικό ή άλλο όργανο της ΕΕ, ο γενικός 
διευθυντής, ο γενικός γραμματέας, το ανώτερο διοικητικό στέλεχος ή οιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο αρμόδιο να καθορίζει, αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους, τον σκοπό και τα μέσα 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων στο Συνέδριο είναι τα Μέλη του, ο Γενικός Γραμματέας, 
οι διευθυντές και τα 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. 
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«Υποκείμενο των δεδομένων» είναι το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα 
συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.  

Τι είναι ο «Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων» και τι οι «υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων»; 
Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (www.edps.europa.eu) είναι η ανεξάρτητη 
εποπτική αρχή που λειτουργεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με καθήκον 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 ιδιωτικότητα. Ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Δεδομένων είναι επίσης υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση 
της από μέρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας 
των δεδομένων, καθώς για την παροχή συμβουλών στα θεσμικά όργανα και στα υποκείμενα 
των δεδομένων σχετικά με κάθε ζήτημα που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Διορίζεται για πενταετή θητεία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
που επιλέγουν από κατάσταση επικρατέστερων υποψηφίων που καταρτίζει η Επιτροπή.  

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων οφείλουν να συνεργάζονται με τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων, ειδικότερα παραχωρώντας του πρόσβαση στις πληροφορίες. 
Κάθε θεσμικό όργανο διαθέτει τουλάχιστον έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, καθήκον 
του οποίου είναι να διασφαλίζει κατά τρόπο ανεξάρτητο ότι το όργανο τηρεί τις αρχές της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κάθε υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων τηρεί μητρώο του συνόλου των δραστηριοτήτων του θεσμικού οργάνου του 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 «επικίνδυνης» επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (βλέπε κατωτέρω) και απαντά στα αιτήματά του.  
Κατόπιν σχετικού αιτήματος ή ιδία πρωτοβουλία μπορεί να διερευνά ζητήματα ή 
περιστατικά.  

Τι είναι οι «αρχές της προστασίας των δεδομένων»; 
Οι αρχές της προστασίας των δεδομένων καθορίζουν τους βασικούς κανόνες που οφείλει να 
τηρεί και να εφαρμόζει στην πράξη ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, κατά την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 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 οφείλει να γνωρίζει ορισμένες βασικές αρχές, 
σύμφωνα με τις οποίες τα δεδομένα αυτά: 
o υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το 

υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»)· 

o υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς 
(«περιορισμός του σκοπού»)· 

o είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται σε αυτό που είναι αναγκαίο για τους 
σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των 
δεδομένων»)· 

o είναι ακριβή και, εφόσον είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται («ακρίβεια»)· 

http://www.edps.europa.eu/
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o δεν διατηρούνται πέραν του δέοντος χρόνου («περιορισμός της περιόδου 
αποθήκευσης»)· 

o υφίστανται επεξεργασία κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ενδεδειγμένη προστασία 
τους («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»)· 

o δεν διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τις κατάλληλες προφυλάξεις· 

o υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα δικαιώματα του υποκειμένου των 
δεδομένων. 

Τι είναι η «γνωστοποίηση» («αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας»); 
Η γνωστοποίηση είναι η προηγούμενη ανακοίνωση του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων 
προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του θεσμικού οργάνου, με την οποία ο πρώτος 
ενημερώνει τον δεύτερο για οποιαδήποτε δραστηριότητα επεξεργασίας (αυτοματοποιημένη 
ή μη) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ειδοποιώντας τον για τη διενέργειά της και για τα 
κύρια χαρακτηριστικά της. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων συμπληρώνει ένα 
«αρχείο», στο οποίο τεκμηριώνονται η διαδικασία, οι εμπλεκόμενοι, ο τρόπος συλλογής και 
επεξεργασίας των δεδομένων, ο τρόπος διασφάλισης των δικαιωμάτων των 
ενδιαφερομένων, η εκτίμηση του κινδύνου που εγκυμονεί η διαδικασία, τα ληφθέντα μέτρα 
ασφάλειας και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. 

Τι είναι το «μητρώο των αρχείων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας»; 
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού, κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 
υποχρεούται να τηρεί μητρώο όλων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας της αρμοδιότητάς 
του. Προς αποφυγή της τήρησης πολλών μητρώων, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του 
ΕΕΣ ευθύνεται για την τήρηση ενός κεντρικού μητρώου των αρχείων των δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας που πραγματοποιούνται στο ΕΕΣ. Το μητρώο βασίζεται στα αρχεία που 
υποβάλλονται στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, είναι δε δημόσια προσβάσιμο στον 
ιστότοπο του ΕΕΣ και στο ενδοδίκτυο, στις σελίδες του υπευθύνου προστασίας δεδομένων 
υπό τον τίτλο «Access Register» (Πρόσβαση στο μητρώο).  

Ποιο είναι το πρόσωπο επικοινωνίας για τις επιμέρους δραστηριότητες 
επεξεργασίας; 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι αυτός που γνωρίζει καλύτερα τις περιστάσεις 
των επιμέρους δραστηριοτήτων επεξεργασίας που πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία 
του. Ως εκ τούτου, για συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας συνιστάται να 
επικοινωνήσετε πρώτα με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, ο οποίος υποχρεούνται 
να διασφαλίζει υπέρ των υποκειμένων των δεδομένων την αποτελεσματική άσκηση των 
δικαιωμάτων τους και να σας ενημερώσει δεόντως. Μπορείτε επίσης να καταφύγετε στον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ζητώντας του να διερευνήσει ζητήματα ή περιστατικά που 
συνδέονται ευθέως με τα καθήκοντά του (βλέπε επίσης «Νομοθεσία»).  

Πώς διαπιστώνω ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων; 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι συνήθως το Μέλος που είναι αρμόδιο για 
κάποιον έλεγχο, ή οι επικεφαλής της διοικητικής μονάδας που έχει προβεί στη 
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δραστηριότητα επεξεργασίας. Ο ευκολότερος τρόπος να διαπιστώσει κανείς ποιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι μέσω του μητρώου, καθώς αυτό περιέχει τη θέση 
ή τον τίτλο του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων για κάθε σχετική δραστηριότητα. Εάν 
προκύψουν δυσκολίες, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί επίσης να σας φέρει σε 
επαφή με τον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας ή να ζητήσει και να σας παράσχει τις 
αναγκαίες πληροφορίες. 

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως υποκειμένου των δεδομένων; 
Κατ’ αρχάς, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για την 
ύπαρξη δραστηριότητας επεξεργασίας που τα αφορά, καθώς και για τα βασικά 
χαρακτηριστικά της. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητούν τη 
γνωστοποίηση σε αυτά των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και την άμεση 
διόρθωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας οποιουδήποτε ανακριβούς ή ελλιπούς στοιχείου. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν και ειδικότερα 
δικαιώματα, όπως να ζητούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τη διαγραφή 
δεδομένων ή την απαγόρευση της πρόσβασης σε αυτά. 
Ο περιορισμός ορισμένων δικαιωμάτων είναι δυνατός για πολύ συγκεκριμένους λόγους, 
όπως η πρόληψη, η διερεύνηση ή ο εντοπισμός πιθανής απάτης. Τα δυνάμενα να 
περιοριστούν δικαιώματα, όπως το δικαίωμα ενημέρωσης ότι έχει ξεκινήσει έρευνα εις 
βάρος ενός ή περισσότερων προσώπων, περιστέλλονται με σκοπό την προστασία των 
εγγράφων, των πληροφοριών και των λοιπών στοιχείων που μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
αποδείξεις στο πλαίσιο της έρευνας. Πλήρης κατάσταση των λόγων για τους οποίους μπορεί 
να υπάρξει περιορισμός, καθώς και των δικαιωμάτων που μπορούν να περιοριστούν, 
παρατίθεται στο άρθρο 25 του κανονισμού. Η απόφαση 42/2021 του Συνεδρίου διευκρινίζει 
ποιοι λόγοι και ποια δικαιώματα ισχύουν για κάθε διαδικασία επεξεργασίας. 

Για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο ΕΕΣ μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο 
τηλέφωνο +352 4398 47777, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

ECA-Data-Protection@eca.europa.eu ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

European Court of Auditors 
Data Protection Officer 
12, rue Alcide de Gasperi 
L-1615 Luxembourg 

Τι είναι η «δήλωση περί απορρήτου»; 
Πρόκειται για δήλωση με πληροφορίες που επεξηγούν τη διαδικασία επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα 
πρόκειται να συλλεγούν άμεσα ή έχουν ήδη συλλεγεί (έμμεσα) από το ΕΕΣ, προκειμένου να 
υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία, π.χ. στους χρήστες ενός ιστοτόπου.  

Γιατί χρειάζεται η δήλωση περί απορρήτου; 
Η δήλωση περί απορρήτου χρειάζεται για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με 
την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και 
σχετικά με τα δικαιώματα που συνδέονται με την επεξεργασία αυτή. Σε περίπτωση έρευνας, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021Q0622%2801%29
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ακόμη και αν αυτή διεξάγεται ανώνυμα (συνήθως χρειάζεται μόνο η ηλεκτρονική διεύθυνση 
των ενδιαφερομένων, προκειμένου αυτοί να κληθούν να συμμετάσχουν), η δήλωση περί 
απορρήτου χρειάζεται προκειμένου οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τα στοιχεία 
επικοινωνίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, τον υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, για την περίοδο διατήρησης 
και την προέλευση των δεδομένων τους κ.λπ. 

Είμαι επιτυχών/επιτυχούσα διαδικασίας επιλογής. Έχω δικαίωμα μη αναφοράς 
του ονόματός μου στον δημόσια διαθέσιμο εφεδρικό πίνακα; 
Ναι, στείλτε απλώς ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην EPSO ζητώντας την αφαίρεση του ονόματός 
σας από τον δημόσια διαθέσιμο εφεδρικό πίνακα πριν από τη δημοσίευσή του. 
Εάν η διαδικασία επιλογής διοργανώνεται από το ΕΕΣ, μπορείτε να ζητήσετε από την 
Υπηρεσία Ανθρώπινων Πόρων τη μη δημοσίευση του ονόματός σας στον δημόσια διαθέσιμο 
πίνακα. 

Υπάρχει μηχανή αναζήτησης που να σέβεται την ιδιωτικότητα και την οποία να 
μπορώ να χρησιμοποιώ; 
Ναι, υπάρχουν διάφορες τέτοιες μηχανές αναζήτησης, όπως η Startpage.com, η 
DuckDuckGo.com, η Qwant.com ή η searX.me. Μπορείτε μάλιστα να τις ορίσετε ως τις 
προεπιλεγμένες μηχανές αναζήτησης στον φυλλομετρητή σας ή να τις προσθέσετε στη 
γραμμή των «Αγαπημένων» σας για εύκολη πρόσβαση! 
 

https://www.startpage.com/
https://duckduckgo.com/
https://www.qwant.com/
https://www.searx.me/
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