
 

 

Δήλωση προστασίας δεδομένων - περιορισμός των δικαιωμάτων των 
υποκειμένων των δεδομένων  
 
Δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, τα υποκείμενα των δεδομένων1 έχουν το δικαίωμα να 
ενημερώνονται για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, 
περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας των δεδομένων και το δικαίωμα 
κοινοποίησης σε τρίτους οποιασδήποτε διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν.2 Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα γνωστοποιείται στα υποκείμενα των δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες. Το θεσμικό 
όργανο εξασφαλίζει επίσης το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να περιορίζει την άσκηση ορισμένων 
δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που τα αφορούν στο πλαίσιο των ακόλουθων δραστηριοτήτων ή διαδικασιών που πραγματοποιεί 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εσωτερική πρόληψη και διερεύνηση συμβάντων που θέτουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια, έρευνες ασφαλείας και επικουρικές έρευνες· πειθαρχικές διαδικασίες, 
διοικητικές έρευνες και έρευνες σχετικά με μέλη του προσωπικού· διαδικασίες επιλογής· ιατρικοί 
φάκελοι· εξέταση των καταγγελιών του προσωπικού· εσωτερικοί έλεγχοι· δικαστικές διαδικασίες· 
δημοσιονομική παρακολούθηση ή έρευνες και συνεργασία με την OLAF και τις εθνικές αρχές στο 
πλαίσιο ποινικών ή χρηματοοικονομικών ερευνών.  
 
Γνωστοποιείται στα υποκείμενα των δεδομένων ότι, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/17253 και 
την απόφαση του Προεδρείου της 17ης Ιουνίου 2019, δύναται να περιορίζεται η άσκηση ενός ή 
περισσότερων από τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω - εκτός από το δικαίωμα 
εναντίωσης και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων - για προσωρινή περίοδο με σκοπό την 
προστασία του σκοπού μίας από τις δραστηριότητες ή τις διαδικασίες που εκτελούνται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως ορίζεται ανωτέρω. Κάθε τέτοιος περιορισμός θα υπόκειται σε 
χρονικό όριο, θα είναι αναλογικός και θα σέβεται την ουσία των προαναφερθέντων δικαιωμάτων. 
Ο εν λόγω περιορισμός θα αίρεται όταν παύουν να ισχύουν οι περιστάσεις που δικαιολογούν τον 
περιορισμό.  
 
Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για τους κύριους 
λόγους του περιορισμού, εκτός αν η εν λόγω ενημέρωση στερεί από τον περιορισμό την ισχύ του. 
Εάν η ενημέρωση αναβάλλεται, παραλείπεται ή απορρίπτεται4, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν και τους κύριους λόγους του περιορισμού μετά την 
άρση του τελευταίου. 
 
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στον ΕΕΠΔ στην 

ακόλουθη διεύθυνση: edps@edps.europa.eu σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του περιορισμού ή 

να προσφύγουν ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
 

                                                           
1 «Υποκείμενα των δεδομένων»: φυσικά πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
2  «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο 
φυσικό πρόσωπο («υποκείμενα των δεδομένων»). 
3 Άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.  
4 Άρθρο 25 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.  
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