
 

 
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Τηλ. +32 22991111 
 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία 

και την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα 

Πράξη επεξεργασίας: Ενιαίο σημείο πρόσβασης για χρηματοδότηση από την ΕΕ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γενική διεύθυνση 

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

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

επεξεργασίας δεδομένων»). 

Στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-00770 

Πίνακας περιεχομένων 

1. Εισαγωγή 

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα; 

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

4. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω; 

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα; 

6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα; 

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα 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 ιδιωτικότητά σας. 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 ιδιωτικότητας επεξηγείται ο λόγος για τον οποίο υποβάλλονται σε 

επεξεργασία τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και 

προστασίας όλων των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο τρόπος με τον 

οποίο χρησιμοποιούνται οι εν λόγω πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε ως προς 

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επίσης, στη δήλωση παρέχονται τα 

στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να 

απευθύνεστε για να ασκείτε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπεύθυνου προστασίας 

δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ELL&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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Οι πληροφορίες σχετικά με την πράξη επεξεργασίας «Ενιαίο σημείο πρόσβασης για 

χρηματοδότηση από την ΕΕ», την οποία έχει αναλάβει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα; 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, επικουρούμενος από τον εξωτερικό ανάδοχο, συλλέγει, 

χρησιμοποιεί και δημοσιεύει τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένων 

ορισμένων προσωπικών δεδομένων, στον ιστότοπο «access2finance.eu» με σκοπό να βοηθήσει 

τις επιχειρήσεις να έλθουν σε επαφή με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 

της ΕΕ προκειμένου να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης που υποστηρίζεται από την ΕΕ.   

Ο ιστότοπος αυτός μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω cookies 

[https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm] βάσει συγκατάθεσης.  

Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε για 

την κατάρτιση προφίλ. 

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

χαρακτήρα; 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη: 

— για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

[άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725], ιδίως τα άρθρα 63 και 
154 του δημοσιονομικού κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 201/1046 της ΕΕ, που απαιτεί να 
διασφαλίζεται η προβολή της δράσης της Ένωσης και των οντοτήτων που είναι επιφορτισμένες 
με την εκτέλεση ενωσιακών κονδυλίων ή 

— επειδή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων για τη δημοσίευση των στοιχείων επικοινωνίας με σαφή θετική πράξη 
υπογράφοντας το έντυπο συγκατάθεσης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη 
συγκατάθεσή σας απευθυνόμενοι γραπτώς στη διεύθυνση GROW-C1@ec.europa.eu.  

4. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω; 

Για την εκτέλεση αυτής της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, με την υποστήριξη 
εξωτερικού αναδόχου, συλλέγει από τον δημόσιο ιστότοπο του οργανισμού σας τα εταιρικά 
στοιχεία επικοινωνίας σας με το λογότυπο του οργανισμού σας και επεξεργάζεται τις 
ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:  

 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου που σε ορισμένες 
περιπτώσεις ανήκει σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο. 

 
5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα; 

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 δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, σας παραθέτουμε παρακάτω τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διατήρησή τους:  

Τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από την αρχή έως το τέλος της περιόδου διαθεσιμότητας ή της επενδυτικής 
περιόδου του χρηματοπιστωτικού προϊόντος που υποστηρίζεται από το χρηματοδοτικό μέσο 
της ΕΕ. Σύμφωνα με τον κατάλογο διατήρησης φακέλων SEC (2012) 713 της Επιτροπής, η 
περίοδος διατήρησης των δεδομένων για την έμμεση κεντρική διαχείριση προγραμμάτων, 
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χρηματοδοτικών μέσων και πιλοτικών έργων είναι 10 έτη. Ωστόσο, θα επικαιροποιήσουμε ή θα 
διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση που δεν είναι πλέον ακριβή, 
ιδίως εάν το πρόσωπο επικοινωνίας αλλάξει ή ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του/της. 

6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα; 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (στοιχεία επικοινωνίας των ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών της ΕΕ) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές είτε της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε των αναδόχων 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 ανάδοχοι της Επιτροπής δεσμεύονται, όσον αφορά κάθε πράξη επεξεργασίας των 

δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής, από ειδική συμβατική ρήτρα, καθώς και 

από τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου που απορρέουν από τις διατάξεις 

μεταφοράς του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων στο εθνικό δίκαιο 

των κρατών μελών («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 

αντιμετώπιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, του κινδύνου της απώλειας ή της αλλοίωσης 

δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά, λαμβανομένου υπόψη του 

κινδύνου που ενέχει η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα, μεταξύ άλλων, περιορίζουν την 

πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα, τα οποία πρέπει βάσει του νόμου να τα γνωρίζουν για την εκτέλεση της πράξης 

επεξεργασίας. 

 

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και σε ποιους 

κοινοποιούνται; 

Πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται στο προσωπικό της 

Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της εν λόγω πράξης επεξεργασίας και σε 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή της «αναγκαίας γνωστοποίησης». Το εν 

λόγω προσωπικό δεσμεύεται από νόμιμες και, εφόσον απαιτείται, από πρόσθετες συμβατικές 

υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου. 

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα δίδεται σε εξωτερικό ανάδοχο ο οποίος βοηθά την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συλλογή, χρήση και δημοσίευση των προσωπικών σας πληροφοριών 

σε σχέση με τον ιστότοπο «access2us.eu». 

Τα στοιχεία επικοινωνίας δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή 

σας, ώστε οι εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση υποστηριζόμενη από την 

ΕΕ να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας.  

Cookies  

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη 

(υπολογιστή, ταμπλέτα ή τηλέφωνο) όταν αυτός επισκέπτεται κάποιον ιστότοπο. Τα 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32016R0679
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cookies χρησιμοποιούνται για την τεχνική λειτουργία του ιστότοπου (cookies 

λειτουργίας) ή για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων (cookies ανάλυσης). 

Τα cookies που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για τον σκοπό αυτό στη συσκευή σας 

καλύπτονται από την πολιτική της Επιτροπής για τα cookies, η οποία είναι διαθέσιμη 

εδώ: https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_el.htm. 

Όταν επισκεφθείτε τον ιστότοπο [www.access2finance.eu], θα διατηρήσουμε το 

ιστορικό περιήγησης της επίσκεψής για 13 μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Στη συνέχεια, οι 

πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν. Οι πράξεις συλλογής, συγκέντρωσης και 

ανωνυμοποίησης διενεργούνται στο κέντρο δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

υπό κατάλληλα μέτρα ασφάλειας. 

Τα cookies αποθηκεύονται από την Europa Analytics, η οποία είναι υπηρεσία που 

μετρά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ιστότοπων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στον εξυπηρετητή EUROPA. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην 

καταχώριση πράξης επεξεργασίας αριθ. DPR-EC-00685 (Europa Analytics). 

Η ενεργοποίηση των εν λόγω cookies δεν είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία 

του ιστότοπου, αλλά βελτιώνει την εμπειρία περιήγησης του χρήστη. Μπορείτε να 

διαγράψετε ή να αποκλείσετε αυτά τα cookies, αλλά αν το κάνετε ορισμένα 

χαρακτηριστικά του ιστότοπου μπορεί να μην λειτουργούν όπως θα έπρεπε. 

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για την 

ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων, τα δε δεδομένα πλοήγησης είναι 

πλήρως υπό τον έλεγχο της Επιτροπής. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται για 

κανέναν άλλον σκοπό πέραν αυτών που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. 

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να εξαιρέσετε τα προσωπικά σας δεδομένα από τα 

ανωνυμοποιημένα, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία μας, στη σελίδα μας σχετικά με 

τα cookies. Ειδικότερα, μπορείτε να ελέγξετε και/ή να διαγράψετε τα cookies αυτά 

κατά βούληση. 

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

δημόσιες αρχές (π.χ. το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που 

ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας 

σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται αποδέκτες. Η περαιτέρω 

επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους 

σκοπούς της επεξεργασίας. 

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν κοινοποιούνται σε κανέναν τρίτο, παρά μόνο στον βαθμό 

και για σκοπό που ενδεχομένως επιβάλλεται εκ του νόμου. 

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

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

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

διαγραφής των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και δικαίωμα περιορισμού της 

επεξεργασίας τους. Κατά περίπτωση, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην 

επεξεργασία, 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 α), για λόγους που 
σχετίζονται με την κατάστασή σας. 
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Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για την παρούσα πράξη επεξεργασίας. Μπορείτε να 

ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας γραπτώς τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας δεδομένων στη διεύθυνση GROW-C1@ec.europa.eu. Η ανάκληση της 

συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την 

ανάκληση. 

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

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

χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 κατωτέρω. 

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. τον/τους αριθμό/-ούς καταχώρισής τους, όπως ορίζεται στο σημείο 10 

παρακάτω). 

Κάθε αίτημα για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα θα διεκπεραιώνεται εντός ενός μηνός. 
Κάθε άλλο αίτημα από αυτά που προαναφέρθηκαν θα εξετάζεται εντός 15 εργάσιμων ημερών. 

9. Στοιχεία επικοινωνίας 

– Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων 

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

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

τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Διοικητική 

μονάδα GROW C1 – Access to finance (Πρόσβαση σε χρηματοδότηση) - Ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο: GROW-C1@ec.europa.eu  

– Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Ευρωπαϊκής 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) 

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (δηλαδή μπορείτε να υποβάλετε 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. Έχετε πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο μέσω του 

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

mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
http://ec.europa.eu/dpo-register
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Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο του υπευθύνου 

προστασίας δεδομένων με τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-00770. 


