Καλωσορίσατε στον ιστότοπο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο υπέχει συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις σχετικά με την προστασία και
την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποχρεώσεις αυτές καθορίζονται 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.
Πέραν του καθορισμού των νομικών αρχών που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 υποχρεώνει κάθε θεσμικό ή άλλο όργανο να
ορίσει τουλάχιστον ένα πρόσωπο ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ).
Βασικό καθήκον του ΥΠΔ είναι να εργάζεται ανεξάρτητα, προκειμένου να διασφαλίζει την εφαρμογή του
κανονισμού στο εκάστοτε όργανο.
Ο ΥΠΔ αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:
-

-

-

-

ενημερώνει και συμβουλεύει τον αρμόδιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
τους υπαλλήλους ή/και τους υπεργολάβους που εκτελούν την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους σχετικά με την προστασία των
δεδομένων·
παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον κανονισμό περί προστασίας των δεδομένων, καθώς και με κάθε
άλλη ενωσιακή νομοθεσία που περιέχει διατάξεις περί προστασίας δεδομένων·
παρακολουθεί τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή
του εκτελούντος αυτή με τις σχετικές πολιτικές, περιλαμβανομένης της ανάθεσης αρμοδιοτήτων·
ενημερώνει το προσωπικό και παρέχει επιμόρφωση στους υπαλλήλους που ασχολούνται με την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
διενεργεί ή οργανώνει ελέγχους για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που
αφορούν την προστασία δεδομένων·
μεριμνά ώστε τα πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία να
ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει του κανονισμού περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
παρέχει συμβουλές σχετικά με την αναγκαιότητα κοινοποίησης ή ανακοίνωσης σε περίπτωση
παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την άποψη της εμπιστευτικότητας, της
ακεραιότητας ή/και της διαθεσιμότητας·
παρέχει συμβουλές όταν διενεργείται εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων,
παρακολουθεί την υλοποίησή της και ζητά τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά την ανάγκη διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την
προστασία των δεδομένων·
παρέχει συμβουλές όσον αφορά την ανάγκη προηγούμενης διαβούλευσης με τον Ευρωπαίο Επόπτη
Προστασίας Δεδομένων στην περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και
ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι της άποψης ότι ο κίνδυνος είναι αδύνατον να μετριαστεί
με εύλογα μέσα, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων τεχνολογιών και των σχετικών εξόδων·
απαντά στα αιτήματα του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων·
διασφαλίζει ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των προσώπων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα
υποβάλλονται σε επεξεργασία δεν θίγονται από την επεξεργασία αυτή.

Ο ΥΠΔ τηρεί επίσης μητρώο κάθε ενέργειας που συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Το μητρώο αυτό, που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και τις
προϋποθέσεις κάθε ενέργειας που συνιστά επεξεργασία, είναι προσβάσιμο από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Ο ΥΠΔ μπορεί να διατυπώνει πρακτικές συστάσεις για τη βελτίωση της προστασίας των δεδομένων στο ΕΕΣ,
καθώς και να παρέχει συμβουλές σχετικά με την προστασία δεδομένων τόσο στο Συνέδριο όσο και στους
υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων και στους εκτελούντες την επεξεργασία αυτή.
Η επιτροπή προσωπικού, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και οι εκτελούντες την επεξεργασία αυτή ή
και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο μπορούν να ζητούν ανεπίσημα τη γνώμη του ΥΠΔ για οποιοδήποτε
θέμα αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του κανονισμού.
Ο ΥΠΔ μπορεί να προβαίνει, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος του υπεύθυνου
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, της οικείας επιτροπής προσωπικού ή οποιουδήποτε
φυσικού προσώπου, στη διερεύνηση ζητημάτων και περιστατικών που σχετίζονται ευθέως με τα καθήκοντά
του και που υποπίπτουν στην αντίληψή του και να ενημερώνει το πρόσωπο το οποίο ζήτησε την έρευνα ή τον
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία.
Ουδείς παραβλάπτεται κατ’ ουδένα τρόπο επειδή επικοινώνησε με τον ΥΠΔ σχετικά με εικαζόμενη παράβαση
του κανονισμού.
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