
Πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι
αφορά την επιτήρηση μέσω βίντεο

Εγκρίθηκε από την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

κ. Francesca R. RATTI

20 Απριλίου 2013
Επικαιροποίηση 28 Μαρτίου 2014



Πολιτική ΕΚ Επιτήρησης μέσω βίντεο - Σελίδα 2

Πίνακας Περιεχομένων

1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της πολιτικής επιτήρησης μέσω βίντεο ..................4
2. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημά μας επιτήρησης με βίντεο έχει
σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής
ζωής και των δεδομένων και είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία περί προστασίας των
δεδομένων; ....................................................................................................................4

2.1. Αναθεώρηση του σημερινού συστήματος .................................................................. 4

2.2. Κατάσταση συμμόρφωσης με τις διατάξεις .............................................................. 4

2.3. Σύστημα CCTV και εσωτερικός έλεγχος σχετικά με την προστασία των
δεδομένων ............................................................................................................................ 5

2.4. Κοινοποίηση της κατάστασης συμμόρφωσης στον ΕΕΠΔ....................................... 5

2.5. Επαφές με τις αρμόδιες αρχές προστασίας των δεδομένων στα κράτη μέλη ......... 5

2.6. Απόφαση και διαβούλευση .......................................................................................... 5

2.7 Διαφάνεια ....................................................................................................................... 6

2.8. Περιοδικές επανεξετάσεις............................................................................................ 6

2.9. Τεχνολογικές λύσεις σεβόμενες την προστασία της ιδιωτικής ζωής ....................... 6

3. Ποιοι χώροι βρίσκονται υπό επιτήρηση;.................................................................7
4. Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται και για ποιο σκοπό; ........................7

4.1. Τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος ................................................................... 7

4.2. Σκοπός της επιτήρησης ............................................................................................... 8

4.3. Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής ........................................................................... 8

4.4. Ad hoc και μυστική επιτήρηση................................................................................... 8

4.6. Ειδικές κατηγορίες δεδομένων ................................................................................... 9

5. Ποια είναι η νομική βάση για την επιτήρηση μέσω βίντεο; .................................10
6. Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και σε ποιον κοινοποιούνται; ...............10

6.1. Εσωτερικό και εξωτερικό προσωπικό ασφάλειας και συντήρησης ...................... 10

6.2. Δικαιώματα πρόσβασης............................................................................................. 10

6.3. Εκπαίδευση όσον αφορά την προστασία δεδομένων............................................... 11

6.4. Δραστηριότητες που υπόκεινται στην τήρηση της εμπιστευτικότητας ................ 11

6.5. Διαβίβαση, κοινοποίηση και μητρώα ....................................................................... 11

7. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες; ..................................12
8. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα; ........................................12
9. Με ποιο τρόπο ενημερώνουμε το κοινό; ................................................................12

9.1. Προσέγγιση πολλαπλών επιπέδων ............................................................................ 13

9.2. Εξειδικευμένη ατομική ειδοποίηση.......................................................................... 13

10. Με ποιο τρόπο μπορεί το κοινό να εξακριβώσει, τροποποιήσει ή να διαγράψει
δεδομένα που το αφορούν; .........................................................................................13



Πολιτική ΕΚ Επιτήρησης μέσω βίντεο - Σελίδα 3

11. Δικαίωμα προσφυγής............................................................................................15



Πολιτική ΕΚ Επιτήρησης μέσω βίντεο - Σελίδα 4

1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της πολιτικής επιτήρησης μέσω βίντεο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (κατόπιν: ΕΚ) λειτουργεί σύστημα επιτήρησης με βίντεο
με σκοπό να προλαμβάνει, να αποτρέπει, να διαχειρίζεται και να ερευνά συμβάντα
που αφορούν την προστασία καθώς και να προστατεύει τα άτομα, τα αγαθά και τα
έγγραφα από κινδύνους πυρκαγιάς, κλοπής, εισβολής, επίθεσης ή άλλους κινδύνους.
Το σύστημα επιτήρησης με βίντεο συμπληρώνει άλλες τυπικές μορφές ελέγχου
ασφάλειας και πρόσβασης, επιβλέποντας ειδικούς χώρους και γεγονότα. Αποτελεί
τμήμα των μέτρων που υποστηρίζουν ευρύτερες πολιτικές στον τομέα της ασφάλειας
του ΕΚ.

Ο ελεγκτής δεδομένων για την επεξεργασία της επιτήρησης μέσω βίντεο είναι η
Μονάδα Αξιολόγησης Κινδύνου της Γενικής Διεύθυνσης για την Ασφάλεια και
Προστασία στο ΕΚ.

Η πολιτική επιτήρησης με βίντεο περιγράφει το σύστημα επιτήρησης με βίντεο του
ΕΚ, το σκοπό του και τη χρήση του, καθώς και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει το
ΕΚ τα οποία εγγυώνται την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της
ιδιωτικής ζωής των ατόμων εντός του ΕΚ καθώς και στους πλησίον χώρους του.

Τα στοιχεία αυτής της πολιτικής επιτήρησης ισχύουν για τις τρεις θέσεις εργασίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Λουξεμβούργο, στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες.

2. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημά μας επιτήρησης με
βίντεο έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες για την
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων και είναι σύμφωνο με
τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων;

2.1. Αναθεώρηση του σημερινού συστήματος
Ένα σύστημα επιτήρησης με βίντεο χρησιμοποιείται ήδη εντός του ΕΚ όταν
εκδόθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για επιτήρηση με βίντεο από τον Ευρωπαίο
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ("Κατευθυντήριες γραμμές") τον Μάρτιο του 2010.
Όμως οι διαδικασίες του ΕΚ αναθεωρούνται τακτικά ώστε να συμμορφώνονται με τις
συστάσεις που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές (Τμήμα 15) και προκειμένου
να βελτιωθούν τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων στο ΕΚ.

Πρόσβαση στις Κατευθυντήριες Γραμμές του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων υπάρχει στην ιστοσελίδα:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines

2.2. Κατάσταση συμμόρφωσης με τις διατάξεις
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται τις εικόνες σύμφωνα τόσο με τις
Κατευθυντήριες Γραμμές όσο και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας.
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2.3. Σύστημα CCTV και εσωτερικός έλεγχος σχετικά με την προστασία
των δεδομένων
Το σύστημα CCTV του ΕΚ υπόκειται σε πλήρη εσωτερικό έλεγχο για κάθε κάμερα.
Για κάθε συσκευή διεξήχθη ανάλυση κινδύνου (όσον αφορά την ασφάλεια και
προστασία) καθώς και αξιολόγηση επίπτωσης (όσον αφορά την προστασία των
δεδομένων).  Με βάση και τις δύο αναλύσεις και με στόχο να ελαχιστοποιηθεί η
επιτήρηση περιοχών που δεν είναι σημαντική για τους προβλεπόμενους λόγους, οι
θέσεις των συσκευών καθώς και οι γωνίες λήψης τροποποιήθηκαν, αφαιρέθηκαν ή
επιβεβαιώθηκαν.

Επιπλέον, διεξήχθη πλήρης έλεγχος της τρέχουσας κατάστασης σε ό,τι αφορά τη
συμμόρφωση και την επάρκεια των πρακτικών προστασίας των δεδομένων της
επιτήρησης με βίντεο του ΕΚ, σε σχέση με τις διατάξεις του κανονισμού και τις
κατευθυντήριες γραμμές. Επειδή προηγουμένως δεν υφίστατο καμία πολιτική σχετικά
με την επιτήρηση με βίντεο, το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου είναι η παρούσα
πολιτική.

2.4. Κοινοποίηση της κατάστασης συμμόρφωσης στον ΕΕΠΔ
Όταν εγκαθιστά ή τροποποιεί σημαντικά ένα σύστημα επιτήρησης με βίντεο, η Γενική
Διεύθυνση για την Ασφάλεια και την Προστασία του ΕΚ προβαίνει, με τη βοήθεια του
υπεύθυνου για την προστασία δεδομένων του ΕΚ, σε επίσημη αξιολόγηση της
προστασίας των δεδομένων και, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, υποβάλλει εκ των
προτέρων κοινοποίηση για έλεγχο στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική επιτήρησης μέσω βίντεο και όλες οι σημαντικές
επικαιροποιήσεις αποστέλλονται στον ΕΕΠΔ. Παρόμοιες ανακοινώσεις στον ΕΕΠΔ
αποτελούν κοινοποίηση της κατάστασης συμμόρφωσης του ΕΚ στο θέμα της
επιτήρησης μέσω βίντεο.

2.5. Επαφές με τις αρμόδιες αρχές προστασίας των δεδομένων στα
κράτη μέλη
Μετά την έγκριση, η εν λόγω πολιτική στον τομέα της επιτήρησης μέσω βίντεο
διαβιβάσθηκε στις αρμόδιες αρχές στο Βέλγιο, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο. Κάθε
ενδεχόμενη παρατήρηση που θα εκφραστεί από τις εν λόγω αρχές θα ληφθεί υπόψη
στις μελλοντικές επανεξετάσεις της παρούσας πολιτικής.

2.6. Απόφαση και διαβούλευση
Οι αποφάσεις να διατηρηθεί το σύστημα επιτήρησης με βίντεο που υφίσταται ήδη, να
ελεγχθούν οι υφιστάμενες πρακτικές, να καθορισθούν στοχοθετημένες ειδικές
προσαρμογές για την περαιτέρω βελτίωση το επιπέδου συμμόρφωσης και τέλος να
εγκριθούν τα επί μέρους μέτρα όπως περιγράφονται σε αυτή την πολιτική
επιτήρησης μέσω βίντεο, ελήφθησαν από τις αρχές του ΕΚ κατόπιν διαβούλευσης
με:

 τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του ΕΚ
 τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης απόφασης το ΕΚ:
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 κατέστησε σαφή την ανάγκη για ένα σύστημα επιτήρησης μέσω βίντεο όπως
προτείνεται στην παρούσα πολιτική·

 διαβεβαιώθηκε ότι ο σκοπός του ήταν νόμιμος·
 εξέτασε τις εναλλακτικές λύσεις και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προσφυγή

στο σημερινό σύστημα επιτήρησης μέσω βίντεο, μετά την έγκριση των μέτρων
εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων που προτείνονται στην παρούσα
πολιτική είναι αναγκαία και αναλογική για τους σκοπούς που περιγράφονται στο
σημείο 1 (ανωτέρω)·

 έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις των οργανισμών με τους οποίους προχώρησε σε
διαβουλεύσεις.

Μέσω του Δικτύου Αντιπροσώπων του ΕΚ στον τομέα της ασφάλειας, άλλοι φορείς,
μεταξύ των οποίων η Επιτροπή Προσωπικού του ΕΚ θα κληθούν να εκφράσουν την
άποψή τους σε σχέση με την παρούσα πολιτική επιτήρησης μέσω βίντεο και οι
ενδεχόμενες παρατηρήσεις τους θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της μελλοντικής
εξέλιξης αυτής της πολιτικής.

2.7 Διαφάνεια
Η πολιτική επιτήρησης μέσω βίντεο υφίσταται σε δύο μορφές, μια για περιορισμένη
χρήση και την παρούσα δημόσια μορφή η οποία είναι διαθέσιμη και έχει δημοσιευθεί
στις ιστοσελίδες μας στο Ίντερνετ και το Ίντρανετ.

Αυτή η δημόσια μορφή της πολιτικής επιτήρησης μέσω βίντεο μπορεί να
περιλαμβάνει περιληπτικές πληροφορίες σε σχέση με συγκεκριμένα θέματα. Η
πληροφορία δεν περιέχεται στη δημόσια μορφή όταν η διατήρηση της
εμπιστευτικότητας είναι απολύτως αναγκαία για επιτακτικούς λόγους (π.χ. για λόγους
ασφαλείας, για να διατηρηθεί το απόρρητο ευαίσθητων πληροφοριών ή για να
προστατευτεί η ιδιωτική ζωή των ατόμων.

2.8. Περιοδικές επανεξετάσεις
Μια περιοδική επανεξέταση των όρων της προστασίας των δεδομένων θα
πραγματοποιηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας κάθε δύο έτη.
Κατά τη διάρκεια των περιοδικών επανεξετάσεων θα αξιολογήσει εκ νέου εάν:

 εξακολουθεί το σύστημα επιτήρησης με βίντεο να είναι απαραίτητο·
 εάν το σύστημα εξακολουθεί να εξυπηρετεί το δεδηλωμένο σκοπό του·
 εάν υπάρχουν διαθέσιμες, κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις.

Οι περιοδικές επανεξετάσεις θα καλύπτουν επίσης άλλα θέματα τα οποία
αντιμετωπίζονται στην πρώτη έκθεση ελέγχου, ειδικότερα κατά πόσον η πολιτική μας
επιτήρησης μέσω βίντεο εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τον κανονισμό και τις
κατευθυντήριες γραμμές (έλεγχος επαρκείας) και κατά πόσον ακολουθείται αυτό στην
πρακτική (έλεγχος συμμόρφωσης).

2.9. Τεχνολογικές λύσεις σεβόμενες την προστασία της ιδιωτικής ζωής
Όταν αναθέτονται παραγγελίες για νέο εξοπλισμό για το σύστημα και κάθε φορά που
αυτό είναι δυνατό το ΕΚ θα χρησιμοποιήσει τις βέλτιστες διαθέσιμες φιλικές προς την
ιδιωτική ζωή τεχνολογικές λύσεις.
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Με βάση ανάλυση κινδύνου και αξιολόγηση επιπτώσεων στην προστασία των
δεδομένων, το ΕΚ εφαρμόζει ήδη και βελτιώνει τεχνολογικές και διαδικαστικές λύσεις
που είναι φιλικές προς την ιδιωτική ζωή όπως:

 ανιχνευτή κινήσεως·
 περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα·
 ανάλυση για τις κάμερες που θα βασίζεται στον κίνδυνο (η ανάλυση είναι όσο το

δυνατόν χαμηλότερη για τον επιδιωκόμενο στόχο ασφάλειας).

3. Ποιοι χώροι βρίσκονται υπό επιτήρηση;

Οι θέσεις των τηλεοπτικών συσκευών και των γωνιών λήψης βασίζονται σε ανάλυση
μεθοδολογικού κινδύνου καθώς και σε αξιολόγηση της επίπτωσης στην προστασία
των δεδομένων, εξασφαλίζοντας ότι οι συσκευές είναι στραμμένες μόνο στις σχετικές
προβλεπόμενες θέσεις εντός και εκτός των κτιρίων (βλ. σημείο 3 ανωτέρω).

Οι τηλεοπτικές συσκευές λήψης εγκαθίστανται για να ελέγχουν τα σημεία εισόδου και
εξόδου των κτιρίων (κύριες είσοδοι, έξοδοι κινδύνου καθώς και την είσοδο στους
χώρους στάθμευσης). Επιπλέον, υπάρχουν συσκευές οι οποίες ελέγχουν πολλές
σημαντικές σκάλες ή σημεία διέλευσης καθώς και πλησίον σε ορισμένα σημεία
υψηλής προβολής που απαιτούν πρόσθετη ασφάλεια, όπως αυτά στα οποία
υπάρχουν μεγάλα ποσά χρήματος, ευαίσθητες αίθουσες συνεδριάσεων και χώροι
περιορισμένης πρόσβασης.

Κατ' αρχάς, δεν παρακολουθούμε περιοχές με αυξημένες προσδοκίες όσον αφορά
την ιδιωτική ζωή, όπως τα μεμονωμένα γραφεία ή οι περιοχές αναψυχής, εκτός από
πολύ σπάνιες περιπτώσεις και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, όπως
περιγράφονται στο τμήμα 4.4. Περιοχές με πολύ υψηλές προσδοκίες όσον αφορά
την ιδιωτική ζωή, όπως τουαλέτες, δεν βρίσκονται ποτέ υπό επιτήρηση.

Η επιτήρηση εκτός των κτιρίων μας στην επικράτεια του Βελγίου, του
Λουξεμβούργου και της Γαλλίας περιορίζεται σε μια ελάχιστη περίμετρο.

4. Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται και για ποιο σκοπό;

4.1. Τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος
Το σύστημα επιτήρησης του ΕΚ μέσω βίντεο είναι ένα συμβατικό σύστημα. Όλες οι
τηλεοπτικές συσκευές λήψης λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την
εβδομάδα. Η ποιότητα της εικόνας επιτρέπει στις περισσότερες περιπτώσεις την
αναγνώριση αυτών των ατόμων που βρίσκονται στο χώρο κάλυψης των συσκευών.
Το σύστημα καταγράφει ψηφιακές εικόνες και είναι εξοπλισμένο με ανιχνευτή
κινήσεως. Καταγράφει οποιαδήποτε κίνηση ανιχνεύεται από τις τηλεοπτικές
συσκευές στον χώρο υπό επιτήρηση, ταυτόχρονα με την ημερομηνία τον τόπο και το
χρόνο.

Δεν χρησιμοποιούμε υψηλής τεχνολογίας ή έξυπνη τεχνολογία επιτήρησης μέσω
βίντεο, δεν συνδέουμε τα συστήματά μας με άλλα συστήματα και δεν
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χρησιμοποιούμε συστήματα καταγραφής ήχου ή "CCTV με δυνατότητα ομιλίας"
(Κατευθυντήριες Γραμμές, 6.12).

4.2. Σκοπός της επιτήρησης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί το σύστημά του επιτήρησης μέσω βίντεο
για τους σκοπούς της ασφάλειας, της προστασίας και του ελέγχου πρόσβασης. Το
σύστημα επιτήρησης μέσω βίντεο βοηθάει να ελέγχεται η πρόσβαση στα κτίριά μας
και εξασφαλίζει την ασφάλεια και την προστασία των κτιρίων μας, των βουλευτών
μας, του προσωπικού και των επισκεπτών, καθώς την ιδιοκτησία και τα έγγραφα τα
οποία βρίσκονται ή αποθηκεύονται στους χώρους αυτούς.

Το σύστημα επιτήρησης μέσω βίντεο βοηθάει στην πρόληψη, ανακάλυψη,
αποτροπή, διαχείριση και, όταν αυτό είναι απαραίτητο, στην έρευνα συμβάντων που
σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία, πιθανών κινδύνων ή μη
εξουσιοδοτημένης φυσικής πρόσβασης, περιλαμβανόμενης μη εξουσιοδοτημένης
πρόσβασης σε ασφαλείς χώρους ή προστατευόμενες αίθουσες, στην υποδομή
πληροφορικής ή επιχειρησιακές πληροφορίες.

Τακτική ανάλυση κινδύνου που διεξάγεται υπό το φως της γενικότερης έννοιας
ασφάλειας του ΕΚ επιβεβαιώνει ότι η επιτήρηση μέσω βίντεο βοηθάει στην πρόληψη,
ανακάλυψη και διερεύνηση κλοπής εξοπλισμού ή άλλων αντικειμένων ιδιοκτησίας
του ΕΚ και των βουλευτών, του προσωπικού, των αναδόχων έργων ή των
επισκεπτών καθώς και απειλών για την ασφάλεια εντός των κτιρίων.

4.3. Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής
Το σύστημα δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς πλην από αυτούς που
αναφέρονται ανωτέρω. Παραδείγματος χάρη δεν χρησιμοποιείται για να ελέγχει την
εργασία των εργαζομένων ή για να ελέγχει την παρουσία. Επίσης, το σύστημα δεν
χρησιμοποιείται ως εργαλείο διερεύνησης για σκοπούς άλλους από αυτούς των
παραδειγμάτων που περιγράφονται ανωτέρω, ή για πειθαρχικές διαδικασίες εκτός
εάν πρόκειται για συμβάν που αφορά τη σωματική ασφάλεια ή εγκληματική
συμπεριφορά.

Επίσης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να διαβιβαστούν οι εγγραφές
σε φορείς διενέργειας ερευνών στο πλαίσιο επίσημης πειθαρχικής ή εγκληματικής
έρευνας όπως περιγράφεται στο 6.5 κατωτέρω.

4.4. Ad hoc και μυστική επιτήρηση
Καμία δραστηριότητα ad hoc επιτήρησης δεν προβλέπεται στο πλαίσιο του
συστήματος CCTV. Ωστόσο, σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει χρήση, χωρίς να υφίσταται οποιοσδήποτε σύνδεσμος
με το σύστημα CCTV και για περιορισμένες χρονικές περιόδους, αυτόνομης μυστικής
επιτήρησης, μόνο ως τελευταία δυνατότητα για σοβαρές περιπτώσεις που θα έθεταν
σε κίνδυνο την ασφάλεια και την προστασία του θεσμικού οργάνου. Στις περιπτώσεις
αυτές των σοβαρών παραβιάσεων της ασφάλειας, ή σε περίπτωση αμφιβολίας σε
ποιο βαθμό τα αποδεικτικά στοιχεία ή οι ισχυρισμοί υποστηρίζουν μια εύλογη
υπόνοια για ένα αρκετά σοβαρό περιστατικό, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να συμμετέχει στη διαβούλευση.
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή, οι εν λόγω
τηλεοπτικές συσκευές τοποθετούνται μόνο βάσει αυστηρών προϋποθέσεων:  μετά
από επίσημο γραπτό αίτημα από το αρμόδιο πρόσωπο για το χώρο, αξιολόγηση του
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κινδύνου και των επιπτώσεων από την τοποθέτηση και το συγκεκριμένο χώρο
(διασφαλίζοντας ότι το επίπεδο επικινδυνότητας είναι σημαντικότερο από την
επίπτωση στην ιδιωτική ζωή), και εκ των προτέρων γραπτή έγκριση από το Γενικό
Διευθυντή για την Ασφάλεια και την Προστασία. Μέγιστος χρόνος για την τοποθέτηση
αυτών των συσκευών είναι ένας μήνας, μετά δε από αυτό το χρονικό διάστημα
πρέπει να επαναληφθεί η ως άνω διαδικασία.
Αφού τοποθετηθούν οι εν λόγω κάμερες θα καταγράφουν μόνο κατά τη διάρκεια
προκαθορισμένων χρονικών περιόδων και θα κάνουν χρήση ανιχνευτή κίνησης. Οι
καταγεγραμμένες εικόνες θα είναι διαθέσιμες για επισκόπηση όσο το δυνατόν
ταχύτερα και τουλάχιστον μία φορά ανά εβδομάδα, μόνο από υπαλλήλους του ΕΚ
που είναι αρμόδιοι για την έρευνα. Σχετικές εικόνες θα αποθηκεύονται με ασφάλεια
μαζί με την ερευνώμενη υπόθεση για διάστημα έως 10 ετών, ενώ όλες οι άλλες
εικόνες θα διαγράφονται αμέσως.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, τα άτομα τα οποία έχουν εντοπιστεί σε εικόνες
σχετικές με την έρευνα θα λάβουν σχετική κοινοποίηση. Σε περίπτωση αξιόποινων
πράξεων ή απειλών σε τρίτους, τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν στις υπηρεσίες
ασφαλείας των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ ή σε σχετικές αρμόδιες εθνικές
αρχές. Παρόμοια διαβίβαση υπόκειται σε αυστηρή αξιολόγηση της αναγκαιότητας και
της προηγούμενης έγκρισης από το Γενικό Διευθυντή για την Ασφάλεια και την
Προστασία. Ένα έντυπο προστασίας των δεδομένων υπογράφεται από τον
παραλήπτη.
Η χρήση μυστικής επιτήρησης έχει υποβληθεί στον ΕΕΠΔ για προκαταρκτικό έλεγχο.
Η κοινοποίηση του προκαταρκτικού ελέγχου και η επακόλουθη γνώμη του ΕΕΠΔ
επισυνάπτονται στην παρούσα πολιτική. Σε περίπτωση μελλοντικών αμφιβολιών
σχετικά με ζητήματα προστασίας των δεδομένων για ειδικές περιπτώσεις, ζητείται η
γνώμη του υπεύθυνου προστασίας των δεδομένων.

4.5. Κάμερες δικτύου (Webcams)
Το ΕΚ δεν χρησιμοποιεί κάμερες δικτύου για λόγους ασφαλείας ή
προστασίας.

4.6. Ειδικές κατηγορίες δεδομένων
Το σύστημα επιτήρησης μέσω βίντεο του ΕΚ δεν αποσκοπεί στη συλλογή ειδικών
κατηγοριών δεδομένων, όπως αυτά τα οποία αφορούν θρησκευτικές ή φιλοσοφικές
πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς και δεδομένα σχετικά
με την υγεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Το σύστημα CCTV ελέγχει την ελάχιστη απαραίτητη περιοχή για να εξασφαλίσει ότι
την ασφάλεια και την προστασία των χώρων. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό
επίπεδο έκθεσης σε κίνδυνο, όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας, των χώρων του
ΕΚ (η περίμετρος των χώρων είναι εύκολα προσβάσιμη), οι είσοδοι και η περίμετρος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι όλες εξοπλισμένες με τηλεοπτικές συσκευές
λήψης. Ο σκοπός χρησιμοποίησης των εν λόγω συσκευών δεν είναι ο εντοπισμός ή
η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων ή η στόχευση μεμονωμένων ατόμων,
αλλά η δυνατότητα πρόληψης, επεξεργασίας και έρευνας συμβάντων που αφορούν
την ασφάλεια. Οι χρήστες των εν λόγω εξειδικευμένων τηλεοπτικών συσκευών
λαμβάνουν σχετική εκπαίδευση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και των
θεμελιωδών δικαιωμάτων.
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5. Ποια είναι η νομική βάση για την επιτήρηση μέσω βίντεο;

Η χρήση του συστήματός μας επιτήρησης με βίντεο είναι απαραίτητη για τη
διαχείριση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (για λόγους ασφαλείας,
προστασίας, έλεγχο της πρόσβασης, (βλ. σημείο 4.2 ανωτέρω) όπως καθορίζεται
στην απόφαση του Προεδρείου του ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 2002, καθώς και
γενικότερα στις αποφάσεις του Προεδρείου του ΕΚ της 3ης Μαΐου 2004 και 6ης
Ιουλίου 2011.

Αυτή η πολιτική επιτήρησης μέσω βίντεο αποτελεί, επίσης, τμήμα ευρύτερων
εκτελεστικών διατάξεων και, ως εκ τούτου, επικαιροποιείται τακτικά ή προσαρμόζεται
ώστε να ανταποκρίνεται σε ειδικές συγκεκριμένες απειλές, πολιτικές περιστάσεις ή
τεχνικές δυνατότητες.

Αυτές οι αποφάσεις και οι εκτελεστικές διατάξεις αποτελούν τον έννομο λόγο και τη
νομική βάση για το σύστημα επιτήρησης του ΕΚ μέσω βίντεο και περιλαμβάνουν τις
ακριβείς διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του.

6. Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και σε ποιον κοινοποιούνται;

6.1. Εσωτερικό και εξωτερικό προσωπικό ασφάλειας και συντήρησης
Το ΕΚ αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες τμήμα των δραστηριοτήτων του όσον
αφορά την επιτήρηση μέσω βίντεο.

Οι ζωντανές μαγνητοσκοπημένες εικόνες είναι προσβάσιμες στους υπαλλήλους
ασφαλείας που βρίσκονται εν υπηρεσία (θάλαμος επιχειρήσεων), οι οποίοι
εργάζονται για εξωτερική εταιρεία ασφάλειας, με βάση την αρχή της "ανάγκης
γνώσης". Οι εξωτερικοί συνεργάτες έχουν πρόσβαση σε μαγνητοσκοπημένο υλικό
μόνο όταν δοθεί ρητή σχετική έγκριση από τον επικεφαλής της μονάδας αξιολόγησης
του κινδύνου ή της μονάδας ασφάλειας και προστασίας.

Το σύστημα πληροφορικής CCTV δεν επιτρέπει σε εξωτερικούς συνεργάτες να
αφαιρούν μαγνητοσκοπημένο υλικό προς εξωτερικά μέσα (όπως DVD ή σύστημα
οδήγησης flash με USB). Μόνο οι υπάλληλοι του ΕΚ από τη Γενική Διεύθυνση
Ασφαλείας και Προστασίας επιτρέπεται να διεξαγάγουν δραστηριότητες αυτού του
τύπου, οι οποίες πάντα καταχωρούνται δεόντως σε μητρώο.

Η συντήρηση του συστήματος επιτήρησης μέσω βίντεο πραγματοποιείται επίσης
από εξωτερικό συνεργάτη, υπό την επίβλεψη υπαλλήλου ασφαλείας του ΕΚ.

Οι υποχρεώσεις και των δύο εξωτερικών εργολάβων (για την ασφάλεια και τη
συντήρηση) σε σχέση με την προστασία των δεδομένων αποτελούν αντικείμενο
γραπτής σύμβασης και είναι από νομικής απόψεως δεσμευτικές. Πρέπει επίσης να
παρέχουν κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό τους σχετικά με την προστασία
δεδομένων.

6.2. Δικαιώματα πρόσβασης
Η πολιτική ασφαλείας του ΕΚ για την επιτήρηση μέσω βίντεο καθορίζει και
διευκρινίζει ποιος έχει πρόσβαση σε υλικό επιτήρησης μέσω βίντεο και στην τεχνική
αρχιτεκτονική του σχετικού συστήματος επιτήρησης, για ποιους σκοπούς και σε τι
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συνίστανται ακριβώς τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης. Ειδικότερα, διευκρινίζει
ποιος έχει δικαίωμα :

 να βλέπει το υλικό (εικόνες) σε πραγματικό χρόνο·
 να βλέπει το καταγεγραμμένο υλικό·
 να το αντιγράφει·
 να το τηλεφορτώνει (download)·
 να το διαγράφει·
 να το τροποποιεί.

6.3. Εκπαίδευση όσον αφορά την προστασία δεδομένων
Όλα τα άτομα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των
εξωτερικών υπαλλήλων ασφαλείας και των τεχνικών συντήρησης, λαμβάνουν
εκπαίδευση στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Η εκπαίδευση παρέχεται
για κάθε νέο μέλος του προσωπικού και περιοδικά εργαστήρια σχετικά με τη
συμμόρφωση με θέματα στον τομέα της προστασίας των δεδομένων διεξάγονται το
λιγότερο κάθε δύο έτη για όλο το προσωπικό το οποίο έχει δικαιώματα πρόσβασης.

6.4. Δραστηριότητες που υπόκεινται στην τήρηση της
εμπιστευτικότητας
Το προσωπικό με δικαιώματα πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού
προσωπικού που εκτελεί καθημερινές εργασίες CCTV, ή συντήρηση του
συστήματος, υπογράφει ρήτρες εμπιστευτικότητας για να εξασφαλισθεί ότι δεν θα
μεταφέρει, δείξει ή αποκαλύψει το περιεχόμενο οιουδήποτε βιντεοσκοπημένου υλικού
του τομέα επιτήρησης σε άλλα άτομα με εξαίρεση τους εξουσιοδοτημένους
παραλήπτες.

6.5. Διαβίβαση, κοινοποίηση και μητρώα
Οι πληροφορίες που συλλέγονται ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των
προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων CCTV, μπορούν να
κοινοποιηθούν στις υπηρεσίες ασφαλείας άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ή
στις αρχές ασφάλειας, στις δικαστικές αρχές ή στις αρχές επιβολής του νόμου των
κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο εκκρεμουσών ερευνών ή για τη διερεύνηση ή
δίωξη ποινικών αδικημάτων. Παρόμοιες διαβιβάσεις πραγματοποιούνται μόνο
κατόπιν σχετικού αιτήματος. Δεν πραγματοποιούνται τακτικές ή τυποποιημένης
μορφής διαβιβάσεις υλικού.

Όλες οι διαβιβάσεις και οι κοινοποιήσεις αυτές εκτός της Διεύθυνσης Ασφάλειας και
Προστασίας υπόκεινται σε αυστηρή αξιολόγηση όσον αφορά την αναγκαιότητα
παρόμοιας διαβίβασης, και τεκμηριώνονται δεόντως.

Δεν δίνεται πρόσβαση στο σύστημα CCTV σε υπηρεσίες διαχείρισης ή ανθρώπινου
δυναμικού για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα
πολιτική.

Η ανάγκη να χρησιμοποιείται καταγεγραμμένο υλικό (σημείο 4.2. ανωτέρω) μπορεί
να εμπλέκει πολλές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης, δηλαδή τις Μονάδες Ασφαλείας
και Προστασίας των Βρυξελλών, του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου, τη
μονάδα του θαλάμου επιχειρήσεων και τη μονάδα αξιολόγησης κινδύνου. Κάθε
υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση με τις διαδικασίας και τις εγγυήσεις για
την προστασία των δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική καθώς



Πολιτική ΕΚ Επιτήρησης μέσω βίντεο - Σελίδα 12

και σε σχέση με τις κοινοποιήσεις από τη Γενική Διεύθυνση στον Υπεύθυνο
Προστασίας των Δεδομένων και κάθε μονάδα διατηρεί τα δικά της μητρώα τα οποία
αναφέρονται στην παρούσα πολιτική.

7. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες;

Με σκοπό να προστατευτεί η ασφάλεια του συστήματος μέσω βίντεο στο σύνολό του,
συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, ένας αριθμός τεχνικών και
επιχειρησιακών μέτρων επανεξετάζεται και τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή.

Τα εν λόγω μέτρα απαριθμούνται σε μία ειδική, όσον αφορά την επεξεργασία,
πολιτική ασφάλειας για το σύστημα επιτήρησης μέσω βίντεο. Η πολιτική ασφάλειας
του ΕΚ για το σύστημα επιτήρησης μέσω βίντεο θεσπίστηκε σύμφωνα με το τμήμα 9
των κατευθυντηρίων γραμμών του ΕΕΠΔ όσον αφορά την επιτήρηση μέσω βίντεο.

Όλα τα δυνατά τεχνικά και φυσικά μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να εξασφαλιστεί η
ασφάλεια του συστήματος και να υπάρξει εγγύηση όσον αφορά την προστασία των
δεδομένων, μεταξύ άλλων:

 Το προσωπικό (εξωτερικό και εσωτερικό) δεσμεύεται από συμφωνίες μη
κοινοποίησης και εμπιστευτικότητας.

 Οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτούς τους πόρους οι οποίοι είναι
απόλυτα απαραίτητοι για τη διεξαγωγή των εργασιών τους (αρχή "ανάγκης
γνώσης").

 Η πολιτική ασφάλειας για την επιτήρηση μέσω βίντεο περιέχει επικαιροποιημένο
κατάλογο όλων των λειτουργιών/θέσεων που έχουν πάντα πρόσβαση στο
σύστημα και περιγράφει τα δικαιώματά τους όσον αφορά την πρόσβαση.

8. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα;

Με βάση ανάλυση κινδύνου καθώς και αξιολόγηση της επίπτωσης στον τομέα της
προστασίας των δεδομένων η χρονική περίοδος διατήρησης αποφασίζεται σε
μεμονωμένη βάση για κάθε τηλεοπτική συσκευή λήψης, με ανώτατο χρονικό
διάστημα τους δύο μήνες. Αυτή η παρατεταμένη περίοδος διατήρησης είναι
ουσιώδης για έρευνες στον τομέα της ασφάλειας, επειδή σε πολλές περιπτώσεις
υποβάλλονται καταγγελίες μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από το συμβάν,
λόγω της παρουσίας χρηστών στους διάφορους τόπους εργασίας.

Εάν απαιτείται να αποθηκευτούν εικόνες για περαιτέρω έρευνα ή ως αποδεικτικό
υλικό σε συμβάν ασφαλείας, μπορούν να διατηρηθούν για τη διάρκεια της έρευνας
και, εφόσον αυτό αποδειχθεί αναγκαίο, να αρχειοθετηθούν μαζί με την έρευνα για
χρονική περίοδο έως 10 έτη. Η διατήρησή τους τεκμηριώνεται με ιδιαίτερα αυστηρό
τρόπο.

9. Με ποιο τρόπο ενημερώνουμε το κοινό;
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9.1. Προσέγγιση πολλαπλών επιπέδων
Παρέχουμε ενημέρωση στο κοινό (τα άτομα τα οποία διέρχονται από την περίμετρο
του ΕΚ και/ή αυτά τα οποία εισέρχονται στους χώρους του ή στις εισόδους
στάθμευσης) σχετικά με την επιτήρηση μέσω βίντεο κατά τρόπο αποτελεσματικό και
διεξοδικό. Για το σκοπό αυτό ακολουθούμε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, η οποία
αποτελείται από συνδυασμό των ακόλουθων μεθόδων:

 Επιτόπιες ανακοινώσεις για να προειδοποιηθεί το κοινό (πεζοί, οδηγοί,
επισκέπτες, προσωπικό κ.λπ.) για το γεγονός ότι πραγματοποιείται
μαγνητοσκόπηση καθώς και παροχή σε αυτούς των ουσιωδών πληροφοριών
σχετικά με την εν λόγω διαδικασία επεξεργασίας του υλικού·

 Διαθεσιμότητα περίληψης γι αυτή την πολιτική επιτήρησης μέσω βίντεο στους
χώρους υποδοχής.

 Διαθεσιμότητα της εν λόγω πολιτικής επιτήρησης μέσω βίντεο στις ιστοσελίδες
Ιντρανέτ και ιντερνέτ του Κοινοβουλίου, για τα άτομα τα οποία επιθυμούν να
γνωρίζουν περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές επιτήρησης με βίντεο του
θεσμικού μας οργάνου.

Παρέχεται ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) για περαιτέρω ερωτήσεις και πληροφορίες
όσον αφορά το δικαίωμα προσφυγής.

9.2. Εξειδικευμένη ατομική ειδοποίηση
Στα μεμονωμένα άτομα δίδεται επίσης επιμέρους ενημέρωση εάν έχουν αποτελέσει
αντικείμενο καταγραφής από τηλεοπτική συσκευή (π.χ. από προσωπικό ασφαλείας
στο πλαίσιο έρευνας για θέματα ασφάλειας) υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει επίσης
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους όρους:

 η ταυτότητά τους καταχωρείται σε φάκελο·
 η ταυτότητά τους διατηρείται πέραν από την προβλεπόμενη τακτική χρονική

περίοδο διατήρησης·
 το μαγνητοσκοπημένο βίντεο χρησιμοποιείται κατά του εν λόγω ατόμου·
 οι εικόνες διαβιβάζονται εκτός της Γενικής Διεύθυνσης·
 η ταυτότητα του επιμέρους ατόμου κοινοποιείται σε οιονδήποτε εκτός της ΓΔ.

Όμως, η μεμονωμένη ειδοποίηση μπορεί να αρθεί ή να καθυστερήσει προσωρινά για
όσο χρονικό διάστημα θεωρείται απαραίτητο για λόγους ασφαλείας και προστασίας,
π.χ. εάν αυτό απαιτείται για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη
ποινικών αδικημάτων, τρομοκρατικών πράξεων ή άλλων εξαιρέσεων που εμπίπτουν
στο άρθρο 20 του κανονισμού.

Εάν προκύψει παρόμοια κατάσταση και σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη
συμμόρφωση με τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων, η Γενική Διεύθυνση για
την Ασφάλεια και την Προστασία θα αναζητήσει κατάλληλη συμβουλή εκ μέρους του
υπεύθυνου προστασίας των δεδομένων.

10. Με ποιο τρόπο μπορεί το κοινό να εξακριβώσει, τροποποιήσει ή να
διαγράψει δεδομένα που το αφορούν;

Οι πολίτες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τα οποία
διατηρούμε γι αυτούς και επίσης δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης παρόμοιων
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δεδομένων. Οιοδήποτε αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση, δέσμευση και/ή διαγραφή
προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να απευθυνθεί στο

European Parliament
Directorate General for Security and Safety
Risk Assessment Unit
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
E-mail address: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu
Tηλ.: +32 2 28 31171
Φαξ: +32 2 28 46940

Στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας μπορούν επίσης να απευθυνθούν
σε περίπτωση τυχόν άλλων ερωτήσεων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.

Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας ανταποκρίνεται στην έρευνα, επί της
ουσίας, εντός 15 ημερολογιακών ημερών. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, ο αιτών
ενημερώνεται για τα επόμενα στάδια και για το λόγο για τον οποίον υπάρχει
καθυστέρηση εντός 15 ημερών. Ακόμη και στις πλέον περίπλοκες περιπτώσεις
χορηγείται πρόσβαση ή τελική αιτιολογημένη απάντηση που απορρίπτει το αίτημα
εντός τριών μηνών το αργότερο.  Οι υπηρεσίες καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για να απαντήσουν νωρίτερα, ιδιαίτερα εάν ο αιτών αιτιολογήσει τον
επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος.

Εάν ζητηθεί ειδικά, υπάρχει δυνατότητα προβολής των εικόνων στον αιτούντα ή
αυτός μπορεί να λάβει αντίγραφο των καταγεγραμμένων εικόνων. Σε περίπτωση
παρόμοιου αιτήματος, οι αιτούντες θα πρέπει να αναφέρουν την ταυτότητά τους
πέραν κάθε αμφιβολίας (π.χ. θα πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα όταν είναι
παρόντες στην προβολή) και εάν αυτό είναι δυνατό, επίσης να προσδιορίσουν την
ημερομηνία, το χρόνο, τον τόπο και τις περιστάσεις κατά τις οποίες αυτοί έχουν
καταγραφεί από τις τηλεοπτικές συσκευές λήψης. Θα πρέπει επίσης να παράσχουν
πρόσφατη φωτογραφία τους που επιτρέπει στο προσωπικό υπηρεσίας να τους
αναγνωρίσει από τις εικόνες οι οποίες προβάλλονται εκ νέου.

Επί του παρόντος δεν επιβαρύνουμε τους αιτούντες με χρηματικά ποσά για την
προβολή ή αντίγραφο των καταγεγραμμένων τους εικόνων. Όμως, επιφυλασσόμεθα
να χρεώσουμε ένα λογικό ποσό σε περίπτωση που ο αριθμός παρόμοιων αιτημάτων
πρόσβασης αυξηθεί.

Ένα αίτημα πρόσβασης μπορεί να μη γίνει δεκτό όταν ισχύει, σε ειδική περίπτωση,
εξαίρεση βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 1 του
Κανονισμού 45/2001 (βλ. επίσης σημείο 9.2 ανωτέρω).. Για παράδειγμα, σε συνέχεια
ανά περίπτωση αξιολόγησης είναι δυνατόν να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι
είναι αναγκαίος ο περιορισμός της πρόσβασης για να υπάρξει εγγύηση όσον αφορά
την έρευνα σε περίπτωση αξιόποινης πράξης. Ενδέχεται επίσης να απαιτείται
περιορισμός πρόσβασης για να προστατευθούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες
τρίτων, λόγου χάριν όταν περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα στις εικόνες και δεν
είναι δυνατό να ληφθεί η συγκατάθεσή τους στην κοινοποίηση των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται σε αυτά, ούτε είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθούν τεχνικές μοντάζ για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη συγκατάθεσης.
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11. Δικαίωμα προσφυγής

Κάθε μεμονωμένο άτομο έχει το δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Επόπτη
Προστασίας των Δεδομένων, με ηλεκτρονική διεύθυνση: edps@edps.europa.eu, εάν
θεωρεί ότι τα δικαιώματά του βάσει του κανονισμού 45/2001 έχουν παραβιαστεί ως
αποτέλεσμα επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Πριν το πράξει, συνιστούμε στα εν λόγω άτομα να προσπαθήσουν κατ'
αρχάς να ασκήσουν προσφυγή απευθυνόμενα στον:
 Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων Επιτήρησης μέσω Βίντεο του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου
Γενική Διεύθυνση για την Ασφάλεια και την Προστασία
Μονάδα Αξιολόγησης του Κινδύνου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu

και/ή στον
 Υπεύθυνο Προστασίας των Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

τηλέφωνο: +352 4300 23595
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: data-protection@ep.europa.eu

Το προσωπικό μπορεί επίσης να ζητήσει επανεξέταση από την αρμόδια για τους
διορισμούς αρχή όσον αφορά την υπόθεσή του βάσει του άρθρου 90 του
Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως.


