
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 

την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν 

Πράξη επεξεργασίας: Η Ευρώπη σου - Συμβουλές 

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, 

Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, Μονάδα E.4 — Προώθηση  συμμόρφωσης (στο 

εξής: ΓΔ GROW, Μονάδα E.4 ή Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων) 

Στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-00425 

Πίνακας περιεχομένων 

1. Εισαγωγή 

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;  

3. Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;  

4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε; 

5. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;  

6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;  

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;  

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε; 

9. Στοιχεία επικοινωνίας 

10. Πού μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες; 

1. Εισαγωγή 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής: η Επιτροπή) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας 

δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται 

προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με 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 (και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001). 

Σ' αυτή τη δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής εξηγείται ο λόγος επεξεργασίας των 

προσωπικών σας δεδομένων, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των 

παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, πώς χρησιμοποιούνται αυτά καθώς και ποια 

δικαιώματα έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, παρέχονται τα στοιχεία 

επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε 

για να ασκείτε τα δικαιώματά σας,  καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του 

Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.  

Οι πληροφορίες σχετικά με την πράξη επεξεργασίας «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές», την οποία 

έχει αναλάβει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
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2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τη 

διεκπεραίωση αιτήσεων παροχής συμβουλών που υποβάλλουν πολίτες ή επιχειρήσεις σχετικά 

με τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της ΕΕ, και ειδικότερα:  

α) όσον αφορά ερωτήματα και απαντήσεις στη βάση δεδομένων, για την απάντηση 

ερωτημάτων, για τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, για στατιστικούς λόγους, 

όπως αποδεικτικά στοιχεία για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων σχετικών με τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για την κατάρτιση εκθέσεων (συγκεντρωτικές εκθέσεις 

που περιέχουν μόνο ανώνυμα δεδομένα) για σκοπούς εκπόνησης πολιτικής 

β) όσον αφορά τους χρήστες της βάσης δεδομένων, για να εξασφαλίζεται ότι μόνο οι 

εξουσιοδοτημένοι χρήστες, με σωστά καθορισμένο προφίλ χρήστη, έχουν πρόσβαση στη βάση 

δεδομένων. 

Τα δεδομένα σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.  

3. Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;  

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα διότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη 

διοίκηση και τη λειτουργία της Επιτροπής, όπως ορίζουν οι Συνθήκες, και ειδικότερα τα άρθρα 

1, 5, 11 και 13 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Όσον αφορά ερωτήματα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή, με σκοπό την 

απάντηση του ερωτήματός σας, έχετε δώσει συγκατάθεση για την επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων, μέσω σαφούς καταφατικής ενέργειας επιλέγοντας το αντίστοιχο 

τετραγωνίδιο στο ηλεκτρονικό δελτίο αίτησης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε αυτή 

τη συγκατάθεσή σας απευθυνόμενοι γραπτώς στις διευθύνσεις  GROW-YOUR-EUROPE- 

ADVICE@ec.europa.eu και GROW-E4@ec.europa.eu. 

4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;  

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 

επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:  

α) από ερωτήματα: πλήρες όνομα, το φύλο, κλίμακα ηλικίας, πλήρη διεύθυνση, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, ιθαγένεια, χώρα διαμονής, γλώσσα 

προτίμησης, δραστηριότητα (π.χ. σπουδαστής, μισθωτός, συνταξιούχος, κ.λπ.) και οποιαδήποτε 

άλλα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην αίτησή σας· 

β) για τους χρήστες της βάσης δεδομένων: δεδομένα επαλήθευσης ταυτότητας από το 

λογαριασμό σας EU Login (υποχρεωτικό), συμπεριλαμβανομένου του επωνύμου, του 

αναγνωριστικού κωδικού EU Login και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της 

ιθαγένειας και της χώρας διαμονής.  

Έχουμε λάβει τα προσωπικά σας δεδομένα από εσάς.  

5. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;  

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το 

χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του προαναφερθέντος σκοπού. Για 

καθεμία από τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, δείτε 

τις παρακάτω λεπτομέρειες σχετικά με τη διατήρησή τους:  

• Τα δεδομένα ερωτημάτων θα διαγράφονται 3 έτη μετά την αποστολή  απάντησης στον 

αιτούντα. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να δοθεί συνέχεια αν υπάρξουν εξελίξεις μετά το 

mailto:GROW-YOUR-EUROPE-ADVICE@ec.europa.eu
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κλείσιμο της υπόθεσης. Μετά από αυτό το διάστημα διατήρησης των δεδομένων, οι 

πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση φυλάσσονται σε ανώνυμη μόνο μορφή για 

στατιστικούς λόγους. Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο κείμενο 

ερωτήματος ή απάντησης διαγράφονται στο τέλος του μήνα που έπεται της απάντησης, 

στο μέτρο που αντιστοιχούν στα δεδομένα που ανέγραψε ο αιτών στα πεδία «όνομα» 

και «επώνυμο» ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. 

• Τα δεδομένα επαλήθευσης ταυτότητας θα διατηρούνται στο σύστημα ΤΠ για τρία έτη 

μετά τη λήξη της ιδιότητάς σας ως εγκεκριμένου χρήστη της βάσης δεδομένων.  

6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;  

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, βάσεις 

δεδομένων, τηλεφορτωθείσες δέσμες δεδομένων κ.τ.λ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των εξωτερικών συνεργατών της. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας 

διενεργούνται σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής της 10ης 

Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύονται, όσον αφορά κάθε πράξη 

επεξεργασίας των δεδομένων σας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από ειδική 

συμβατική ρήτρα καθώς και από τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου που απορρέουν από 

τη μεταφορά του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στα κράτη μέλη της ΕΕ 

(«ΓΚΠΔ» Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). 

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή εφαρμόζει σειρά τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την ασφάλεια 

στο διαδίκτυο καθώς και για την αντιμετώπιση του κινδύνου απώλειας δεδομένων, της 

αλλοίωσης των δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον 

κίνδυνο που ενέχει η επεξεργασία και η φύση των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε 

επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα 

προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν νόμιμη 

ανάγκη γνώσης για τους σκοπούς της εν λόγω πράξης επεξεργασίας.  

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;  

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι 

αρμόδιο για την εκτέλεση της εν λόγω επεξεργασίας καθώς και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό 

(προσωπικό του εξωτερικού συνεργάτη της Επιτροπής και εμπειρογνώμονες), σύμφωνα με την 

αρχή «ανάγκη να γνωρίζω». Το εν λόγω προσωπικό δεσμεύεται από εκ του νόμου 

προβλεπόμενες και, εφόσον απαιτείται, από πρόσθετες συμβατικές συμφωνίες τήρησης του 

απορρήτου. 

Επιπλέον, για τη χρησιμοποίηση δεδομένων από τη βάση δεδομένων για λόγους ενημέρωσης 

σε θέματα πολιτικής, μπορεί να επιτραπεί η πρόσβαση εξωτερικού συνεργάτη σε δεδομένα 

εφόσον αυτός υπογράψει δήλωση για τη μη κοινολόγηση προσωπικών δεδομένων.  

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, οι 

δημόσιες αρχές (π.χ. το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Δικαστήριο της ΕΕ) που ενδέχεται να λάβουν 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο 

της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται αποδέκτες. Η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων 

από τις εν λόγω δημόσιες αρχές θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες κανόνες 

προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.  

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο στον βαθμό και για 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32016R0679
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τον σκοπό που ενδεχομένως επιβάλλει ο νόμος.  

8. Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε; 

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ 

(άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή 

διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 

των δεδομένων αυτών. Κατά περίπτωση, έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην 

επεξεργασία ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.  

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία 
εκτελείται νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), για λόγους που 
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.  

Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για την παρούσα πράξη επεξεργασίας. Μπορείτε να 

αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με γραπτή κοινοποίηση προς τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας δεδομένων, στη διεύθυνση  GROW-YOUR-EUROPE-ADVICE@ec.europa.eu και 

GROW-E4@ec.europa.eu. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση.  

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας των 

δεδομένων ή, σε περίπτωση διαφωνίας μαζί του, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Αν 

είναι απαραίτητο, μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στον Ευρωπαίο επόπτη προστασίας 

δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 παρακάτω.  

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων 

συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παρακαλείσθε να παραθέσετε στην αίτησή σας την 

περιγραφή τους (δηλ. τα στοιχεία αναφοράς τους, σύμφωνα με το σημείο 10 παρακάτω). 

Κάθε αίτημα για πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διεκπεραιώνεται εντός 
ενός μηνός. Οποιαδήποτε άλλη προαναφερόμενη αίτηση θα πρέπει να διεκπεραιώνεται εντός 
15 εργάσιμων ημερών. 

9. Στοιχεία επικοινωνίας - Υπεύθυνος 

επεξεργασίας δεδομένων 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ή εάν 

έχετε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή ζητήματα που σας προβληματίζουν, ή εάν θέλετε να 

υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

δεδομένων, στη διεύθυνση: 

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, 

Προϊσταμένη της Μονάδας E.4 - Προώθηση  συμμόρφωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, B-1049 

Βρυξέλλες, Βέλγιο, ηλεκτρονική διεύθυνση: grow-your-europe- advice@ec.europa.eu και 

GROW-E4@ec.europa.eu. 

Έχετε υπόψη ότι αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή 

ερωτημάτων. 

- Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής 

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION- 

mailto:GROW-YOUR-EUROPE-ADVICE@ec.europa.eu
mailto:GROW-E4@ec.europa.eu.
mailto:grow-your-europe-advice@ec.europa.eu
mailto:grow-your-europe-advice@ec.europa.eu
mailto:grow-your-europe-advice@ec.europa.eu
mailto:%20GROW-E4@ec.europa.eu.
mailto:%20GROW-E4@ec.europa.eu.
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
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OFFICER@ec.europa.eu) όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. 

- Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων (ΕΕΠΔ) 

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (υποβάλλοντας καταγγελία) στον Ευρωπαίο επόπτη 

προστασίας δεδομένων (edps@edps.europa.eu ή https://edps.europa.eu/data-protection/our- 

role-supervisor/complaints en) σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας βάσει του 

κανονισμού ^Ε) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 

προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

10. Πού μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες; 

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των 

διενεργούμενων από την Επιτροπή πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων οι οποίες 

έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Έχετε πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο μέσω του 

συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο του υπευθύνου 

προστασίας δεδομένων με τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-00425. 
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