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Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) αποδίδει μεγάλη σημασία στο
δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το ανά χείρας σημείωμα
εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας διαχειρίζεται τις πληροφορίες που
παρέχετε με ανοιχτό και διαφανή τρόπο, με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 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 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ).
Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας του ΕΚ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
ζητούνται από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΒΕΚ) και τους υπαλλήλους του οργάνου, τους
αναδόχους, τους επισκέπτες και τους εσωτερικούς/εξωτερικούς συνεργάτες, για τους ακόλουθους σκοπούς:
 παροχή πρόσβασης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 έλεγχος της πρόσβασης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 διερεύνηση συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, έρευνες ασφαλείας και βοηθητικές έρευνες

αξιολόγηση απειλών και ανάλυση κινδύνων για το ΕΚ.
Η νομική βάση που διέπει τη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας είναι η σειρά αποφάσεων
του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως η απόφαση του Προεδρείου της 3ης Μαΐου 2004 (Κανόνες
σχετικά με τις κάρτες εισόδου) (όπως τροποποιήθηκαν), η απόφαση του Προεδρείου του ΕΚ της 6ης Ιουλίου 2011
(Υλοποίηση της νέας ολοκληρωμένης φιλοσοφίας για την ασφάλεια) και η απόφαση του Προεδρείου του ΕΚ της 15ης
Ιανουαρίου 2018 (Κανόνες που διέπουν την ασφάλεια και την προστασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (C79/04)).

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι:

α) Οιοσδήποτε επιθυμεί να έχει πρόσβαση στους χώρους του Κοινοβουλίου θα πρέπει να παράσχει τα εξής:
ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια και είδος και αριθμό επίσημου εγγράφου ταυτότητας και
φωτογραφία. Το επίσημο έγγραφο ταυτότητας που επιδεικνύουν οι επισκέπτες ενδέχεται να υποβληθεί σε σάρωση
προκειμένου να εξαχθούν τα δεδομένα αυτά ή να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του επισκέπτη (το έγγραφο ταυτότητας
δεν παραδίδεται ούτε υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία). Πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με
οχήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που θα εισέλθουν στους χώρους του Κοινοβουλίου μπορούν να συλλέγονται
κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων.

β) Οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο ΕΚ θα κληθούν να παράσχουν
πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την πρόσβασή τους στα κτίρια
του ΕΚ. Στο μητρώο διαφάνειας των ευρωπαϊκών οργάνων (βλέπε
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=el#el) είναι καταχωρισμένα τα άτομα που
εκπροσωπούν οργανισμούς και/ή τα αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή
των πολιτικών της ΕΕ, στα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χορηγήσει άδεια πρόσβασης.

γ) Για την πρόληψη περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και
Προστασίας μπορεί να διεξάγει ελέγχους ασφαλείας σε όλα τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών, τα
αγαθά και τα περιουσιακά στοιχεία, πριν από την είσοδό τους και κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στους χώρους
του Κοινοβουλίου. Για τον συγκεκριμένο σκοπό, η ΓΔ SAFE μπορεί να συλλέγει, διασφαλίζοντας παράλληλα τη
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα αγαθά και τα περιουσιακά στοιχεία που ελέγχονται κατά τους
ελέγχους ασφαλείας.

δ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει σύστημα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) για να διασφαλίζει: την ασφάλεια, την
προστασία και τον έλεγχο της πρόσβασης στα κτίρια και τους χώρους του, καθώς και την ασφάλεια και την προστασία
των βουλευτών, του προσωπικού, των επισκεπτών, των περιουσιακών στοιχείων, των αρχείων και των εγγράφων
που βρίσκονται ή είναι αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις του. Σκοπός του συστήματος είναι επίσης η πρόληψη (και,
παράλληλα, η αποτροπή) και η διαχείριση συμβάντων που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας. Το σύστημα
καθιστά δυνατή, εφόσον είναι αναγκαίο, τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά
με συμβάντα και την ανάλυση πιθανών απειλών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του συστήματος βιντεοεπιτήρησης περιλαμβάνονται στο τμήμα
σχετικά με τη βιντεοεπιτήρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο



ε) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΒΕΚ), υπαλλήλους,
αναδόχους, επισκέπτες και εσωτερικούς/εξωτερικούς συνεργάτες δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εκτός
εκείνων που αναφέρονται ανωτέρω. Δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο για τους
προαναφερθέντες σκοπούς και μόνο μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας.
Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και/ή για την αποτροπή της κατάχρησής τους από τρίτους.
στ) Τα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και
καταστρέφονται μετά την πάροδο του χρόνου αποθήκευσης σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια αποθήκευσης:
 Για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν (α) και (β) αίτηση διαπίστευσης, τα δεδομένα

προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για το διάστημα ισχύος της διαπίστευσης. Μετά την παρέλευσή του,
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται επί δύο έτη για πιθανές ανάγκες έρευνας. Τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, και των
παρόχων υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής τους. Η περίοδος αποθήκευσης μετά την αντίστοιχη
ισχύ είναι ένα έτος (μπορεί να παραταθεί έως δύο έτη σε περιπτώσεις ερευνών ασφαλείας και αναλύσεων
κινδύνου). Τα αρχεία καταγραφής πρόσβασης διατηρούνται επί τέσσερις μήνες.

 Για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τους ελέγχους πρόσβασης, τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται επί ένα έως τρία έτη, ανάλογα με την πιθανότητα να
υπάρξει συνέχεια.

 Για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εικόνες) σχετικά με το σύστημα CCTV, συμβουλευτείτε την πολιτική
CCTV.

 Για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν συμβάν σχετικό με την ασφάλεια: δέκα έτη, μαζί με την
έκθεση ελέγχου.

ζ) Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: δικαίωμα να ζητούν από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας πρόσβαση στα οικεία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας διόρθωση των ανακριβών οικείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα υποκείμενα των
δεδομένων μπορούν πάντα να επικοινωνούν με την υπηρεσία προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στη διεύθυνση dataprotection@europarl.europa.eu. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να
υποβάλλουν καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση edps@edps.europa.eu.
η) Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας μπορεί να περιορίσει την εφαρμογή των υπό το στοιχείο στ)
δικαιωμάτων, σε περίπτωση που η εφαρμογή τους θα μπορούσε να παρεμποδίσει την επιτυχή διερεύνηση
συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, ερευνών ασφαλείας και βοηθητικών ερευνών ή να προκαλέσει μη
αποδεκτούς επιχειρησιακούς κινδύνους για το ΕΚ. Ο υπεύθυνος για τον έλεγχο των δεδομένων ανακοινώνει, στη
συνέχεια, επισήμως στο υποκείμενο των δεδομένων τους λόγους της άρνησης, στη βάση αυτή. Το υποκείμενο των
δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στον Ευρωπαίο Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων.
Επισημαίνεται ότι ορισμένες ειδικές δραστηριότητες επεξεργασίας ενδέχεται να υπόκεινται σε χωριστή και
εξατομικευμένη δήλωση περί απορρήτου. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση
SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu και να συμβουλευτείτε το Μητρώο προστασίας δεδομένων των αρχείων
των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διεύθυνση
https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do
Στοιχεία μητρώου/ διαδικασία/επεξεργασία:
 435 - Διαπίστευση - Δελτία και άδειες εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 327 - Έλεγχοι πρόσβασης
 120 - CCTV

Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην
ακόλουθη διεύθυνση:
Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας
Συντονιστής της προστασίας δεδομένων (DPC)
European Parliament - Rue Wiertz 60; B-1047 - Brussels - Belgium
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu
Ιστότοπος: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/stay-informed/security-and-access
Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
European Parliament - ADENAUER 14T012 - L-2929 - Luxembourg
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: data-protection@ep.europa.eu - https://www.europarl.europa.eu/data-
protect/index.do
Τηλ: +352 4300 23595

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Rue Wiertz, 60; B-1047 Brussels
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: edps@edps.europa.eu - Website: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB
Τηλ: +32 2 28 31900

Οκτώβριος 2020


