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GRÈCE

D 501269 27.09.2021
Βρυξέλλες,

Αξιότιμε κύριε,
Εξ ονόματος του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιβεβαιώνω με την παρούσα
ότι έχουμε λάβει την αναφορά σας με ημερομηνία 31.08.2021.
Η αναφορά σας έχει καταχωρισθεί με τον αριθμό 1015/2021. Παρακαλείσθε να φυλάξετε τον
αριθμό αυτό και να τον αναφέρετε σε κάθε περαιτέρω αλληλογραφία επί του θέματος αυτού.
Έχουμε διαβιβάσει την αναφορά σας στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η
οποία, αφού αποφασίσει, θα σας ενημερώσει εγγράφως σχετικά. Παρακαλείστε ωστόσο να λάβετε
υπόψη σας ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού των αναφορών που υποβάλλονται ετησίως στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η διαδικασία για την εξέταση μιας αναφοράς μπορεί να απαιτήσει κάποιο
χρονικό διάστημα.
Οι αναφορές, μετά την καταχώρισή τους, καθίστανται κατά κανόνα δημόσια έγγραφα· για το λόγο
αυτό σας υποβάλλεται στην οπίσθια όψη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου του ΕΚ που αφορά την
προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την αναφορά σας, παρακαλώ μη διστάσετε να έρθετε σε
επαφή με τη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(peti-secretariat@europarl.europa.eu) είτε με συνήθη ταχυδρομική επιστολή (ταχυδρομική
διεύθυνση: European Parliament, Committee on Petitions, Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels,
BELGIUM).
Με εξαιρετική εκτίμηση,

Προϊστάμενος Τμήματος

Γενική Διεύθυνση Προεδρίας - Διεύθυνση Ολομέλειας - Μονάδα Παραλαβής και Διαβίβασης Επίσημων Εγγράφων

Δήλωση περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Τα άρθρα 15 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, έχο υν εφαρμογή
στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1)

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας;
• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας , ενώ οντότητα υπεύθυνη για την επεξεργασία είναι η Γραμματεία της
Επιτροπής Αναφορών, εκπροσωπούμενη από την κα Leticia Zuleta de Reales Ansaldo.
•
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας/την υπεύθυνη οντότητα ηλεκτρονικά μεν στέλνοντας μήνυμα στο petisecretariat@europarl.europa.eu ταχυδρομικά δε γράφοντας στη διεύθυνση European Parliament, Chair of the Committee on Petitions c/o PETI
Secretariat, Rue Wiertz 60, 1047 Brussels, Belgium.

2)

Γιατί τα προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία;
• Τα προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία προκειμένου να υλοποιήσουμε το δικαίωμα υποβολής αναφορών: παραλαμβάνοντ ας
υποβληθείσες αναφορές και εκδίδοντας δηλώσεις υποστήριξής τους, εξετάζοντας αναφορές στην Επιτροπή Αναφορών σε συμφωνία με τις
ισχύουσες διαδικασίες, και ενημερώνοντας τους πολίτες για τις αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή Αναφορών.

3)

Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας;
•
Νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 227 ΣΛΕΕ και τα άρθρα 226-229 του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

4)

Ποια προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία;
•
Επεξεργαζόμαστε ονοματεπώνυμο, ιθαγένεια, προσφώνηση, φύλο, ηλικιακή ομάδα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
τηλέφωνο, και κάθε άλλο προσωπικό δεδομένο δικό σας ή τρίτων που εσείς παρέχετε με την αναφορά σας, με τον λογαριασμό σας στη
διαδικτυακή πύλη αναφορών ή με μεταγενέστερη αλληλογραφία σας με την Γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών. Επιβεβαιώνετε ότι όλα τα
προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων που υποβάλλετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν αποκτηθεί νομίμως, σύμφωνα με την ισχύουσα
εθνική νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

5)

Πώς γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας;
•
Τα προσωπικά δεδομένα σας λαμβάνονται είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές εφαρμογές του
Κοινοβουλίου, για τη διαχείριση των αναφορών. Εάν χρειαστεί, για τη σωστή παρακολούθηση της αναφοράς σας, κάποια προσωπικά δ εδομένα
μπορεί επίσης να διαβιβαστούν στους αποδέκτες που ορίζονται στο σημείο 7.

6)

Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα σας;
•
Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο διαρκούν η διαδικασία αναφοράς και οι τυχόν δικαστικές διαδικασίες κατά του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την αναφορά. Ακολούθως, ο έγχαρτος φάκελος της αναφοράς αποθηκεύεται για ιστορικούς σκοπο ύς,
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί διατήρησης ιστορικών αρχείων. Στο πλαίσιο αυτό, η αποθήκευση προσωπικών δεδομένων που
περιέχονται στον φάκελο ενδέχεται να καταστεί αναγκαία για ιστορικούς σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα που υπάρχουν στη διαδικτ υακή πύλη
αναφορών, στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αναφορών της Γραμματείας και στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου παραμένουν
αποθηκευμένα για δυο κοινοβουλευτικές περιόδους και μετά αρχειοθετούνται.

7)

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας;
• Εάν η αναφορά σας κριθεί παραδεκτή, τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε
θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ, σε εθνικές αρχές, όπως και σε κάθε άλλο τρίτο μέρος που θα μπορούσε να συμβάλει στην εξέταση της
αναφοράς σας.
• Παρακαλείσθε να λάβετε γνώση ότι οι καταχωρημένες αναφορές είναι δημόσια έγγραφα. Τούτο σημαίνει ότι τα στοιχεία ταυτότητάς σας, ο
αριθμός που λαμβάνει η αναφορά και τα περιεχόμενα σε αυτήν προσωπικά δεδομένα:
(1) μπορεί να αποκαλυφθούν στους αποδέκτες που αναφέρει το πρώτο εδάφιο·
(2) μπορεί να μνημονευθούν σε δημόσιες συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών και, επομένως, να μεταδοθούν διαδικτυακά (που σημαίνει ότι
οποιοσδήποτε μπορεί να τα δει μέσω του ιστότοπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)·
(3) μπορεί να μνημονευθούν στη σύνοδο της Ολομέλειας και, επομένως, να καταγραφούν στα πρακτικά που δημοσιεύονται στην Επίσημη
Εφημερίδα·
(4) μπορεί να αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
• Πάντως, μπορείτε να ζητήσετε να μην αναφέρεται το όνομά σας για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής σας, οπότε η αναφορά σας θα
ανωνυμοποιηθεί και όλοι οι περαιτέρω αποδέκτες των δεδομένων σας θα ενημερωθούν σχετικά. Όμως, παρακαλείσθε να λάβετε γνώση ό τι κάθε
πολίτης δύναται να ζητήσει από το Κοινοβούλιο, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, να δημοσιοποιηθούν τα σχετικά προσωπικά
δεδομένα, οπότε το Κοινοβούλιο ίσως υποχρεωθεί να τα κάνει.

8)

Θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα σας από κοινού με χώρα μη ΕΕ ή με διεθνή οργανισμό;
• Όχι, τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν από κοινού με χώρα μη ΕΕ ή με διεθνή οργανισμό.

9)

Χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένες διαδικασίες και/ή καταρτίζονται προφίλ για τη λήψη αποφάσεων που μπορούν να σας επηρεάσο υν; Όχι

10)

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
• Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
o Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας.
o Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας.
o Δικαίωμα διαγραφής.
o
Δικαίωμα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διεύθυνση
protection@europarl.europa.eu.
o Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση (edps@edps.europa.eu).
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1

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκ οπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της υπεύθυνης οντότητας.
2
Λήψη απόφασης αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα και χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη ανάμειξη. {θεωρητικά παραδείγματα: ιστοσε λίδα όπου αναλόγως των επιλογών που κάνετε
εγγράφεστε αυτομάτως σε διαφορετικούς καταλόγους διανομής μέσω των οποίων λαμβάνετε το αντίστοιχο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο / η χρήση ενός αυτόματου συστήματος για τεστ
πολλαπλών επιλογών και βαθμολόγηση βάσει του αριθμού των σωστών απαντήσεων}.
3
Η κατάρτιση προφίλ αναλύει πτυχές της προσωπικότητας, της συμπεριφοράς, των ενδιαφερόντων και συνηθειών ενός ατόμου, για σχετικές προβλέψεις ή αποφάσεις. Χρησιμοποιείται για
ανάλυση ή πρόβλεψη πτυχών του υποκειμένου των δεδομένων που αφορούν τις επιδόσεις του στην εργασία, την οικονομική του κατάσταση, την υγεία του, τις προσωπικές προτιμήσεις του ή
τα ενδιαφέροντά του, την αξιοπιστία ή τη συμπεριφορά του, τον τόπο του ή τις μετακινήσεις του κλπ. {θεωρητικό παράδειγμα: ότα ν χρησιμοποιείτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συλλέγονται
δεδομένα και καταχωρίζονται οι προτιμήσεις σας. Ακολούθως, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη διατύπωση νέων/διαφορετικών προβλέψεων σχετικά με εσάς}.

