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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

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

την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων 

Πράξη επεξεργασίας: Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα (EPC) - Μεταχείριση προσωπικών 

λογαριασμών και αιτήσεων  

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γενική διεύθυνση Εσωτερικής 

Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, διοικητική μονάδα E.4 - Προώθηση της 

συμμόρφωσης (στο εξής: «ΓΔ GROW, διοικητική μονάδα E.4» ή «υπεύθυνος επεξεργασίας 

δεδομένων»). 

Στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-00373 

Πίνακας περιεχομένων 

1. Εισαγωγή 

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

3. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων; 

4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε; 

5. Για πόσο χρονικό 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: 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). 

Στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου εξηγείται ο λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας 

δεδομένων, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης, προστασίας και χρήσης τους, καθώς και τα 

δικαιώματά σας όσον αφορά 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.  

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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Οι πληροφορίες σχετικά με την πράξη επεξεργασίας «Μεταχείριση προσωπικών λογαριασμών 

και αιτήσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Ταυτότητας (EPC)» που διενεργεί ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων παρουσιάζονται παρακάτω. 

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Η EPC είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία για τη διεκπεραίωση διοικητικών διατυπώσεων 
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων από τη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ στην 
οποία επιθυμείτε να εργαστείτε σε μόνιμη βάση (χώρα υποδοχής), ή για τη συμμόρφωση με 
τους όρους εργασίας στη χώρα αυτή σε προσωρινή ή περιστασιακή βάση, σύμφωνα με την 
οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα 

προκειμένου να σας δώσει τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση για ευρωπαϊκή επαγγελματική 

ταυτότητα μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου EPC. Για να υποβάλετε αίτηση για EPC πρέπει 

πρώτα να δημιουργήσετε λογαριασμό EULogin (Υπηρεσία Ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής). Ο λογαριασμός EULogin σάς παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε λογαριασμό EPC όπου 

μπορείτε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας σας και 

να διαχειριστείτε τις αιτήσεις EPC. Η δήλωση του EULogin περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής 

είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html.  

Όταν υποβάλετε μια αίτηση EPC, η αίτηση, μαζί με τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβιβάζονται 

για επεξεργασία από τις αρμόδιες αρχές στο σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 

(IMI). Η αίτηση διαβιβάζεται αρχικά στην αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσής σας. Μόλις η 

αρχή της χώρας σας ελέγξει την αίτησή σας, θα την διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή της χώρας 

υποδοχής. Αν, με βάση τα στοιχεία της αίτησής σας, μια αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι η 

αίτησή σας θα έπρεπε να διεκπεραιωθεί από άλλη αρχή στο ΙΜΙ, θα την προωθήσει ανάλογα. 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο σύστημα IMI διέπεται από τον κανονισμό 

IMI και το σχετικό αρχείο DPR-EC-00373. 

Τα δεδομένα σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη 

αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές της Επιτροπής. 

3. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων; 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της ΕΕΤ καθορίζεται:  

 στο άρθρο 4 παράγραφος β στοιχείο 1 και στο άρθρο 4 παράγραφος ε της οδηγίας 

2005/36/EΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων,1,  

 στο άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/983 της Επιτροπής σχετικά με τη 

διαδικασία έκδοσης της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας και την εφαρμογή 

του μηχανισμού προειδοποίησης σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ2 

 στο σημείο 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 («κανονισμός 

ΙΜΙ»). 

Επιπλέον, όταν υποβάλετε αίτηση για EPC, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας, μέσω του 

διαδικτυακού εργαλείου, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο ΙΜΙ. 

                                                 
1 ΕΕ L 255,  30.9.2005, σ. 22. 

2 ΕΕ L 159, 25.6.2015, p.27. 

https://www.cc.cec/cas/about.html
https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216&qid=1588942509046&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216&qid=1588942509046&from=EL
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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Επομένως, οι διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της EPC είναι 

αναγκαίες και νόμιμες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία β και δ του κανονισμού 

(EΕ) 2018/1725. 

4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε; 

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 

επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που παρέχετε εσείς (* μη 

υποχρεωτικά δεδομένα):  

 όνομα, επώνυμο, επώνυμο κατά τη γέννηση*, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, 
υπηκοότητα 

 αποδεικτικό ταυτότητας (π.χ., αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου, ημερομηνία 
λήξης*) 

 στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση*, χώρα 
κατοικίας, προτιμώμενη γλώσσα για τα αυτόματα ηλεκτρονικά μηνύματα, ξένες 
γλώσσες*) 

 ειδικές πληροφορίες για τις επιμέρους αιτήσεις EPC. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις που αφορούν την προσωρινή παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2 της οδηγίας αριθ. 2005/36/EΚ, οι αρχές της χώρας υποδοχής 
ενδεχομένως να ζητήσουν στοιχεία για ασφαλιστική κάλυψη ή δήλωση γλωσσικής 
επάρκειας* 

 απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, που θα ζητηθούν από τα κράτη μέλη σύμφωνα 
με την οδηγία αριθ. 2005/36/EΚ και τον εκτελεστικό κανονισμό 2015/983.  

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές που διεκπεραιώνουν την αίτησή σας EPC στο ΙΜΙ μπορούν να 
προσθέτουν προσωπικά δεδομένα στις αιτήσεις σας, όπως: 

 απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα που μπορούν να εκδίδουν οι ίδιες οι αρχές 

 πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη πειθαρχικών μέτρων/ποινικών κυρώσεων που 
αφορούν την απαγόρευση ή τους περιορισμούς άσκησης της σχετικής επαγγελματικής 
δραστηριότητας (σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος ε της οδηγία 2005/36/ΕΚ και με 
την επιφύλαξη του άρθρο 10 του κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), π.χ., το εν λόγω 
επάγγελμα, την εθνική αρχή που εξέδωσε την απόφαση, τη χώρα όπου λήφθηκε η 
απόφαση, τη φύση/τη διάρκεια της πειθαρχικής ποινής ή της ποινικής κύρωσης 
(προσωρινή/μόνιμη). 

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μέχρις ότου ζητήσετε τη διαγραφή του 

προσωπικού σας λογαριασμού EPC. Μπορείτε να το ζητήσετε ανά πάσα στιγμή μέσω της 

σελίδας «Ο λογαριασμός μου» στον προσωπικό σας λογαριασμό EPC.  

Αν δεν έχετε ποτέ υποβάλει αίτηση και ζητάτε διαγραφή του λογαριασμού σας, όλα τα 

δεδομένα σας θα διαγραφούν αυτόματα.  

Αν ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας μετά την υποβολή μίας ή περισσοτέρων 

αιτήσεων στο IMI, τόσο οι αιτήσεις αυτές όσο και τυχόν εκδοθέντα πιστοποιητικά EPC θα 

χαρακτηριστούν ως άκυρα και θα ενημερωθούν σχετικά οι αρμόδιες αρχές. Τα προσωπικά σας 

δεδομένα θα εξακολουθούν να εμφανίζονται στο ΙΜΙ για έξι μήνες αφότου οι αρχές λάβουν 

την αίτησή σας για διαγραφή. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα θα κλειδωθούν για επιπλέον 

30 μήνες (δηλαδή, δεν θα είναι προσβάσιμα μέσω της διασύνδεσης IMI) και μετά το διάστημα 

αυτό θα διαγραφούν οριστικά (σύμφωνα με τον κανονισμό ΙΜΙ).  
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Τα δεδομένα της αίτησης EPC που έχουν καταστεί ανώνυμα θα  παραμείνουν στο ΙΜΙ για 

στατιστικούς λόγους.  

Η διαγραφή του λογαριασμού σας EPC δεν επηρεάζει τον λογαριασμό σας EULogin.  

Αφού διαγράψετε τον λογαριασμό σας EPC, μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας 

EULogin μέσω του συνδέσμου «Ο λογαριασμός μου» στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας 

EULogin. 

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.λπ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 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. 

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή μια 

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 υφίστανται επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιορίζουν, μεταξύ άλλων, 

την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα 

οποία πρέπει να τα γνωρίζουν για την εκτέλεση της πράξης επεξεργασίας. 

Επιπλέον, κάθε χρήστης του IMI πρέπει να εφαρμόζει οργανωτικά μέτρα ασφαλείας στην 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όπως εξηγήθηκε 

στην περίπτωση DPR-EC-00373. 

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

Μόνο εσείς έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας EPC, ο οποίος είναι ιδιωτικός και 

ασφαλισμένος με τα προσωπικά σας διαπιστευτήρια EULogin. Σε περίπτωση 

τεχνικού/ηλεκτρονικού προβλήματος με τον λογαριασμό σας EPC, μπορείτε να επικοινωνήσετε 

με το εθνικό σας κέντρο υποστήριξης για βοήθεια.  

Όταν υποβάλετε μια αίτηση EPC, αυτή διαβιβάζεται (μαζί με τα προσωπικά σας δεδομένα) σε 

αρμόδια αρχή στη χώρα σας μέσω του συστήματος ΙΜΙ (βλέπε αρχείο σχετικά με την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων DPR-EC-00373).. Μόλις η αρχή της χώρας σας 

ελέγξει την αίτησή σας, θα την διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή της χώρας υποδοχής. Αν, με 

βάση τα στοιχεία της αίτησής σας, μια αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι η αίτησή σας θα έπρεπε 

να διεκπεραιωθεί από άλλη αρχή στο ΙΜΙ, θα την προωθήσει ανάλογα.  

Οι αρχές ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 α) παράγραφος 6 της οδηγίας 

2005/36/EΚ. Μόνο οι αρχές που συμμετέχουν άμεσα στη διεκπεραίωση της αίτησης έχουν 

πρόσβαση στα δεδομένα σας στο ΙΜΙ. Παρότι τα δεδομένα αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. 

Οι συλλεχθείσες πληροφορίες δεν κοινοποιούνται σε κανένα τρίτο μέρος, παρ’ εκτός στον 

βαθμό και για σκοπό που επιβάλλεται εκ του νόμου. 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενο των δεδομένων» βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ 

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

των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε περίπτωση που τα εν λόγω δεδομένα είναι 

ανακριβή ή ελλιπή. Κατά περίπτωση, έχετε το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας 

δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εναντίωσης στην 

επεξεργασία τους, καθώς και 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 β του κανονισμού 

2018/1725, για λόγους που σχετίζονται με την κατάστασή σας.  

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

υπεύθυνο επεξεργασίας για την παρούσα πράξη επεξεργασίας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη 

συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με κοινοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, 

όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 5 ανωτέρω. Η ανάκληση αυτή δεν θίγει τη νομιμότητα της 

επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. 

Έχετε πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας μέσω του προσωπικού σας 

λογαριασμού EPC. Μπορείτε να τροποποιείτε  τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του 

λογαριασμού σας EPC μέχρι τη στιγμή που θα υποβάλετε την πρώτη αίτηση EPC. Μετά την 

υποβολή της αίτησης, δεν θα μπορείτε πλέον να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, 

με εξαίρεση τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 

επικαιροποίησης της αίτησης για να ζητήσετε από τις αρχές που διεκπεραιώνουν την αίτησή 

σας να εφαρμόσουν τις αλλαγές που κάνατε στα προσωπικά σας δεδομένα.   

Για τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, βλέπε σημείο 5 ανωτέρω.  

Σε περίπτωση διαφοράς όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή, σε περίπτωση διαφωνίας μαζί 

του, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και, αν είναι 

απαραίτητο, με τον Ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία 

επικοινωνίας που αναγράφονται στο σημείο 9 παρακάτω. 

9. Στοιχεία επικοινωνίας 

- Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, αν έχετε 

παρατηρήσεις, ερωτήματα ή ανησυχίες, ή αν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη 

συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, στη διεύθυνση: 

European Commission, Directorate - General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship 

and SMEs, DG GROW Unit E.4 – Promoting compliance - E-mail: GROW-IMI@ec.europa.eu. 

- 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-

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) 

mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu.
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
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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 (EΕ) 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. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται 

μέσω του ακόλουθου 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-00373. 

mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
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