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1. Πεδίο εφαρμογής

Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(εφεξής «ΓΔ SAFE») χρησιμοποιεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης για την
παρακολούθηση συγκεκριμένων περιοχών, εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων ή
προσώπων μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

Η εν λόγω πολιτική βιντεοεπιτήρησης περιγράφει το σχετικό σύστημα που διαθέτει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον σκοπό και τη χρήση του, καθώς και τις ισχύουσες
εγγυήσεις για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων,
όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά
όργανα της Ένωσης (εφεξής «κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725»).

2. Περιορισμός του σκοπού

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης συμβάλλει στη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας,
όπως προβλέπεται από τους κανόνες για την ασφάλεια και την προστασία στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο1.

Επομένως, η ΓΔ SAFE βασίζεται στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης για την πρόληψη, την
αποφυγή ή τη διαχείριση πιθανών απειλών για την τάξη και την ασφάλεια,
συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης φυσικής πρόσβασης στους χώρους
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή σε χώρους, υποδομές ΤΠ ή πληροφορίες όπου η πρόσβαση
απαγορεύεται ή είναι περιορισμένη.

Η ΓΔ SAFE μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει βίντεο από το CCTV στο πλαίσιο ερευνών
ασφαλείας και βοηθητικών ερευνών που διεξάγονται στο πλαίσιο των καθηκόντων της.

Η μεταφορά οπτικού υλικού που έχει καταγραφεί από το CCTV επιτρέπεται μόνο σύμφωνα
με τους όρους του τμήματος 6.2: «Κοινοποιήσεις και μεταφορές».

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν χρησιμοποιείται για κανέναν άλλο σκοπό2.

3. Νομική βάση

Η χρήση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βασίζεται στις
εξής νομικές βάσεις:

- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - απόφαση του Προεδρείου, της 15ης Ιανουαρίου 2018,
σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την ασφάλεια και την προστασία στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2018/C 79/04)·

1 Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τους κανόνες
που διέπουν την ασφάλεια και προστασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2018/C 79/04).
2 Άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.
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- Κανονισμός (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 αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ.
1247/2002/ΕΚ·

- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - απόφαση του Προεδρείου, της 17ης Ιουνίου 2019, όσον
αφορά τους κανόνες εφαρμογής σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725·

- Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Απριλίου 2013,
σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την επεξεργασία των εμπιστευτικών
πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΕΕ C 96 της 1.4.2014, σ. 1·

- Πολιτική ασφάλειας των πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 2ας Ιουνίου
2020, Geda (D(2020)14287).

4. Χώροι που βιντεοσκοπούνται

Η ΓΔ SAFE αποφασίζει για το πού θα τοποθετηθούν κάμερες, τις γωνίες θέασης και τις
περιοχές που βιντεοσκοπούνται, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές
του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων3.

Οι κάμερες τοποθετούνται μετά από αξιολόγηση κινδύνου, ώστε να διασφαλίζεται ότι
επικεντρώνονται μόνο στις πλέον κατάλληλες τοποθεσίες και ζώνες, καθώς και ότι έχουν
συγκεκριμένο προσανατολισμό εντός και εκτός κτιρίων. Επομένως, διασφαλίζεται η ορθή
συμμόρφωση με την εν λόγω πολιτική.

Συγκεκριμένα, έχουν εγκατασταθεί κάμερες για την παρακολούθηση των σημείων εισόδου
και εξόδου των κτιρίων και σε κοντινές αποστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών
πρόσβασης του κοινού (όπως οι κύριες είσοδοι, οι έξοδοι έκτακτης ανάγκης και πυρκαγιάς,
οι είσοδοι χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, τα σημεία αποβίβασης VIP, η Esplanade κ.λπ.).
Επιπλέον, οι κάμερες παρακολουθούν διάφορες σημαντικές σκάλες ή σημεία σύνδεσης,
καθώς και σημαντικούς χώρους που απαιτούν πρόσθετη ασφάλεια,, όπως χώρους που
περιέχουν πολύτιμα αγαθά, εμπιστευτικές και ευαίσθητες πληροφορίες, ή τις λεγόμενες
«ευαίσθητες αίθουσες» και χώρους περιορισμένης πρόσβασης.

Οι χώροι όπου η ιδιωτικότητα είναι ιδιαιτέρως σημαντική, όπως μεμονωμένα γραφεία ή χώροι
αναψυχής, δεν παρακολουθούνται.

Η παρακολούθηση εκτός των χώρων του Κοινοβουλίου περιορίζεται στην ελάχιστη αναγκαία
περίμετρο για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας πολιτικής και συμμορφώνεται με
τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

4.1. Ad hoc βιντεοεπιτήρηση

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η ΓΔ SAFE μπορεί να χρησιμοποιεί ad hoc
βιντεοεπιτήρηση για συγκεκριμένο σκοπό και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

3 Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες στον εξής σύνδεσμο
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/10-03-17_video-surveillance_guidelines_en.pdf καθώς και εδώ
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/video-surveillance-follow_en
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Οι κάμερες που χρησιμοποιούνται σε αυτή την περίπτωση εγκαθίστανται κατόπιν γραπτού
αιτήματος και προηγούμενης γραπτής έγκρισης από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔ SAFE.

Η ad hoc βιντεοεπιτήρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέγιστο διάστημα ενός μηνός.
Οποιαδήποτε παράταση της περιόδου αυτή προϋποθέτει την επανάληψη της ανωτέρω
διαδικασίας.

Οι κάμερες καταγράφουν μόνο σε προκαθορισμένους χρόνους.

Οι εικόνες που καταγράφονται μέσω ad hoc βιντεοεπιτήρησης δεν αποθηκεύονται, εκτός εάν
έχουν οριστεί ως σχετικές για τους σκοπούς έρευνας ασφαλείας, οπότε και αποθηκεύονται
για λόγους έρευνας.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και κατόπιν διαβούλευσης με τον υπεύθυνο
προστασίας δεδομένων, είναι δυνατή τοποθέτηση κρυφής κάμερας για λόγους ad hoc
βιντεοεπιτήρησης.

5. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται και τεχνικές προδιαγραφές του
συστήματος

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα σύνηθες κλειστό
κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV). Όλες οι κάμερες λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες
την εβδομάδα.

Οι περισσότερες κάμερες καταγράφουν μόνο παραλλαγές εικονοστοιχείων, πράγμα που
σημαίνει ότι η πρόσβαση σε κανονικές εικόνες εξαρτάται από την ανίχνευση κίνησης από το
σύστημα. Καταγράφει οποιαδήποτε κίνηση ανιχνεύεται από τις κάμερες στην υπό επιτήρηση
περιοχή, καθώς και την ώρα, την ημερομηνία και τον τόπο. Στην περίπτωση αυτή, η ποιότητα
της εικόνας επιτρέπει την ταυτοποίηση προσώπων ή άλλων στοιχείων στο βίντεο.

Όλες οι κάμερες, με ή χωρίς ανιχνευτές κίνησης, υπόκεινται στα ίδια αυστηρά μέτρα
ασφαλείας.

Επί του παρόντος το κλειστό σύστημα τηλεόρασης δεν καταγράφει ήχους. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο δεν χρησιμοποιεί κάμερες υπολογιστών για σκοπούς βιντεοεπιτήρησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν
αποσκοπεί στη συλλογή ειδικών κατηγοριών δεδομένων.

6. Πρόσβαση σε εικόνες και κοινοποίηση των πληροφοριών

6.1 Δικαιώματα πρόσβασης για υπαλλήλους και διαχειριστές συστημάτων

Μόνο ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ SAFE (εφεξής «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων»)
είναι εξουσιοδοτημένος να χορηγεί, να τροποποιεί ή να ακυρώνει δικαιώματα πρόσβασης.



PE111.111 6/10 DV\1250919EL.docx

EL

Δικαιώματα πρόσβασης χορηγούνται μόνο σε όσους χρήστες είναι απολύτως απαραίτητο (σε
εκείνους για τους οποίους η πρόσβαση είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους) και περιορίζονται στους σκοπούς της ισχύουσας πολιτικής για το κλειστό
κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV), καθώς και για την τεχνική συντήρηση του συστήματος.

Η ΓΔ SAFE διατηρεί εσωτερικό αρχείο των δικαιωμάτων πρόσβασης και καταγράφει
συστηματικά κάθε εξαγωγή βίντεο. Η εξαγωγή για τεχνική συντήρηση πραγματοποιείται χωρίς
απεικόνιση εικόνας.

6.2 Κοινοποίηση και μεταφορά οπτικού υλικού

Η ΓΔ SAFE μπορεί να κοινοποιεί ή να μεταβιβάζει βίντεο CCTV στις υπηρεσίες ασφαλείας
άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ή στις αρχές ασφάλειας, τις δικαστικές αρχές ή τις
αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών της ΕΕ. Τούτο συμβαίνει μόνο κατόπιν
αιτήματος των προαναφερθέντων φορέων, δεδομένου ότι δεν μεταφέρεται οπτικο υλικό σε
τακτά ή προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, και σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στην παρούσα ενότητα4.

Κάθε κοινοποίηση ή διαβίβαση οπτικού υλικού υπόκειται στην έγκριση του υπευθύνου
επεξεργασίας δεδομένων, σε αυστηρή αξιολόγηση της αναγκαιότητας της εν λόγω
κοινοποίησης ή διαβίβασης και στη συμβουλή της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Σε περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται βουλευτής, απαιτείται η επίσημη έγκριση του
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις περιπτώσεις που αφορά μέλος του
προσωπικού, απαιτείται η επίσημη έγκριση του Γενικού Γραμματέα.

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενημερώνεται για κάθε
τέτοια κοινοποίηση ή διαβίβαση.

Η ΓΔ SAFE καταγράφει όλη τη σχετική διαδικασία.

7. Περίοδος διατήρησης του υλικού

Η ΓΔ SAFE διατηρεί τα βίντεο από το CCTV για έναν μήνα.

Τα βίντεο που λαμβάνονται στο πλαίσιο έρευνας ασφαλείας φυλάσσονται για όλη τη διάρκεια
της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, αρχειοθετούνται μαζί με την έρευνα για διάστημα έως
10 ετών. Η ΓΔ SAFE καταγράφει σχολαστικά όλη τη σχετική διαδικασία.

4 Η ΓΔ SAFE δεν ικανοποιεί αιτήματα για «εξόρυξη δεδομένων» ή για διαδικασία ανάλυσης δεδομένων από
διαφορετικές οπτικές γωνίες και συνόψισής τους σε χρήσιμες νέες πληροφορίες.
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8. Μέτρα ασφάλειας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες και φιλικές προς την
προστασίας της ιδιωτικής ζωής τεχνολογικές λύσεις, σύμφωνα με τις αρχές της «προστασίας
της ιδιωτικότητας ήδη από τον σχεδιασμό» και της «ελαχιστοποίησης των δεδομένων».

Η ΓΔ SAFE βασίζεται σε μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας για την
προστασία των δεδομένων που περιέχονται στα βίντεο από το CCTV.

Επομένως το CCTV δεν είναι συνδεδεμένο με κανένα άλλο σύστημα εκτός του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και πρόσβαση σε αυτό έχει μόνο το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της
ΓΔ SAFE. Η ΓΔ SAFE κρυπτογραφεί αρχεία βίντεο κατά τη διάρκεια της περιόδου διατήρησής
τους και καταγράφει σχολαστικά κάθε χειρισμό του συστήματος.

Επιπλέον διασφαλίζει ότι η απόκτηση δικαιωμάτων πρόσβασης προϋποθέτει την
υποχρεωτική συμμετοχή σε ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση και την τήρηση του απορρήτου.

Συστηματικά δε, θολώνει εικόνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό
προσώπων που δεν εμπλέκονται σε έρευνα ασφαλείας ή σε βοηθητική έρευνα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου μπορεί να λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος έχουν
πραγματοποιηθεί οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις
ασφάλειας και προστασίας.

9. Πληροφορίες για το κοινό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνει το κοινό σχετικά με το σύστημα βιντεοεπιτήρησης με
τους εξής τρόπους:

- αναρτά κοινοποιήσεις στους χώρους που παρακολουθούνται ώστε το κοινό να
ενημερώνεται για αυτό καθώς και για την επεξεργασία του υλικού που προκύπτει από
την λόγω παρακολούθηση·

- φροντίζει να υπάρχει στα γραφεία υποδοχής και στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου μια περίληψη της πολιτικής για την βιντεοεπιτήρηση·

- μεριμνά ώστε η πολιτική για την βιντεοεπιτήρηση να είναι αναρτημένη στο ενδοδίκτυο
και στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει ερωτήσεις ή χρειάζεται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με
τα αντίστοιχα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων όσον αφορά τις τρεις
προαναφερθείσες μεθόδους, μπορεί να αποστείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που
προβλέπεται για αυτόν τον σκοπό.

10. Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Η ΓΔ SAFE ενημερώνει προσωπικά κάθε πρόσωπο που ταυτοποιείται στο οπτικό υλικό από
τις κάμερες, εάν ισχύει οποιοδήποτε από τα εξής:
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Κάθε φορά που η ΓΔ SAFE:

- διατηρεί αρχείο με τα στοιχεία του·
- διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά του στοιχεία πέραν της κανονικής περιόδου που

προβλέπεται·
- χρησιμοποιεί το βιντεοσκοπημένο υλικό σε διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται το

άτομο·
- αποκαλύπτει ή διαβιβάζει το οπτικό υλικό εκτός της ΓΔ SAFE.

Το κοινό έχει το δικαίωμα να ασκεί τα δικαιώματά του όσον αφορά την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, απευθύνοντας
κάθε αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων:

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων βιντεοεπιτήρησης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

Γενική Διευθύντρια Ασφάλειας και Προστασίας
Rue Wiertz 60, B-1047 Βρυξέλλες
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu

Η ΓΔ SAFE αποστέλλει στο υποκείμενο των δεδομένων επιβεβαίωση λήψης του αιτήματός
του εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη του5.

Επί της ουσίας της ερώτησης, η ΓΔ SAFE απαντά στο υποκείμενο των δεδομένων εντός
30 ημερολογιακών ημερών, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αδυνατεί να τηρήσει την
προθεσμία για εύλογο λόγο. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενημερώνει το
υποκείμενο των δεδομένων για τυχόν καθυστερήσεις και τις αιτιολογεί.

Για να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει να
αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας την ταυτότητά τους, να αναφέρουν, κατά περίπτωση,
την ημερομηνία, την ώρα, τη θέση και τις συνθήκες του οπτικού υλικού στο οποίο επιθυμούν
να έχουν πρόσβαση και να προσκομίσουν πρόσφατη φωτογραφία τους που να επιτρέπει στη
ΓΔ SAFE να επαληθεύσει την ταυτότητά τους από τις εικόνες που εξετάστηκαν.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να αρνηθεί την επεξεργασία αιτήματος
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα εάν το αίτημα είναι προδήλως
αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του6. Η ΓΔ SAFE
αξιολογεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι
υποχρεωμένος να αποδείξει τον προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό χαρακτήρα του αιτήματος.

Σε περίπτωση εξαιρετικά περίπλοκου αιτήματος, ή όταν το αίτημα ενδέχεται να θέσει σε
κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων υποκειμένων των δεδομένων, ο υπεύθυνος
επεξεργασίας δεδομένων διαβουλεύεται με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

5 Η επιβεβαίωση λήψης δεν είναι απαραίτητη εάν δοθεί ουσιαστική απάντηση στο αίτημα εντός της ίδιας
προθεσμίας των πέντε εργάσιμων ημερών. Η απάντηση αποστέλλεται στο υποκείμενο των δεδομένων εντός της
προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.
6 Άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν χρεώνει τους αιτούντες για την άσκηση των δικαιωμάτων
τους όσον αφορά την προστασία των δεδομένων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να εφαρμόζει περιορισμούς στα
δικαιώματα που παρέχονται στα υποκείμενα των δεδομένων από τον κανονισμό (ΕΕ)
2018/1725, όταν η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος θα έθετε σε κίνδυνο τον σκοπό
της έρευνας ασφαλείας7. Η ΓΔ SAFE εξετάζει τη δυνατότητα αυτή κατά περίπτωση και,
όπου δύναται, καταγράφει ενδελεχώς τη διαδικασία και ενημερώνει τον υπεύθυνο
προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κάθε τέτοιο περιορισμό.

11. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: edps@edps.europa.eu) εάν θεωρεί ότι
τα δικαιώματά του που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί
λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η ΓΔ SAFE συνιστά στους πολίτες, πριν προχωρήσουν σε καταγγελία, να ενημερωθούν
πληρέστερα επικοινωνώντας με:

τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων βιντεοεπιτήρησης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου:

Γενική Διευθύντρια Ασφάλειας και Προστασίας
Rue Wiertz 60, B-1047 Βρυξέλλες
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu

και/ή

τον υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τηλέφωνο: +352 4300 23595
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: data-protection@ep.europa.eu

Οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν επανεξέταση από
την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή σύμφωνα με το άρθρο 90 του κανονισμού υπηρεσιακής
κατάστασης.

12. Διαβουλεύσεις και εσωτερικός έλεγχος της προστασίας δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί το σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε πλήρη
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

7 Άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και παράρτημα I της απόφασης του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής που αφορούν τον κανονισμό (ΕΕ)
2018/1725.
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Η ΓΔ SAFE συμμετείχε σε διαβουλεύσεις με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη χάραξη της εν λόγω πολιτικής.

Διενεργεί περιοδικές επανεξετάσεις της προστασίας των δεδομένων προκειμένου να
αξιολογήσει κατά πόσον:

- εφαρμόζει ορθά την πολιτική βιντεοεπιτήρησης (έλεγχος συμμόρφωσης)·
- εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για τη χρήση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης·
- το σύστημα εξακολουθεί να εξυπηρετεί το δεδηλωμένο σκοπό του·
- εξακολουθούν να μην υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις·
- εφαρμόζεται τακτικά διαδικασία ελαχιστοποίησης των δεδομένων.


