
 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διέπεται από τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. 

1) Δεδομένα και αποδέκτες 

Σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του προαναφερθέντος κανονισμού, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο παρέχει στους ενδιαφερομένους τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ εκτελούσα την 
επεξεργασία είναι η Μονάδα Πληροφόρησης και Πρόσληψης Ασκουμένων, η οποία 
εκπροσωπείται από τον κ. Pasquale CIUFFREDA. 
 
Με τον υπεύθυνο/υπεύθυνη οντότητα επεξεργασίας μπορείτε να επικοινωνήσετε στη 

διεύθυνση PERS-Studyvisit@ep.europa.eu 

 

• Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων είναι η διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων των 

πολιτών που πραγματοποιούν επισκέψεις μελέτης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

 

• Οι υποβληθείσες σε επεξεργασία κατηγορίες δεδομένων για τους ως άνω σκοπούς 

περιλαμβάνουν: 

 

  δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση προσωπικών  πτυχών του 

υποκειμένου των δεδομένων (ικανότητα, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία ή 

συμπεριφορά)· 

  δεδομένα υπό μορφή αριθμών δελτίου ταυτότητας· 

  δεδομένα σχετικά με εικαζόμενα αδικήματα, αξιόποινες πράξεις, ποινικές 

καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας· 

  συναρτώμενα με την επαγγελματική σταδιοδρομία δεδομένα· 

  συναρτώμενα με αριθμούς τηλεφώνου και επικοινωνίες δεδομένα. 

 

• Αποδέκτες των δεδομένων, εντός του ΕΚ, αποτελούν: 
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 η Μονάδες Ανθρώπινων Πόρων των διάφορων ΓΔ· 

 οι Μονάδες ανάθεσης των επισκεπτών· 

 oι Μονάδες πληροφορικής των διαφόρων Γενικών Διευθύνσεων· 

 η Μονάδα υποστήριξης χρηστών της ΓΔ ITEC· 

 η Μονάδα Μάθησης και Επιμόρφωσης· 

 το Κέντρο Διαπίστευσης· 

 η Μονάδα Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου· 

 η Νομική Υπηρεσία: 

Άλλοι αποδέκτες των δεδομένων εντός της ΕΕ, κατά περίπτωση, είναι: 

 το Ελεγκτικό Συνέδριο· 

 η OLAF· 

 ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. 

Εξωτερικοί αποδέκτες των δεδομένων, εντός της ΕΕ, είναι: 

 η ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει την περίπτωση ατυχήματος όσον αφορά 

τα στοιχεία επικοινωνίας των πολιτών που πραγματοποιούν τις επισκέψεις μελέτης. 

2) Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν το δικαιώματά τους σε πρόσβαση, 

διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων τους, αποστέλλοντας αίτημα στον υπεύθυνο 

επεξεργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: PERS-

Studyvisit@ep.europa.eu  

Δεδομένα που συναρτώνται με τα κριτήρια έγκρισης των αιτήσεων δεν μπορούν να 

διορθωθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  

3) Νομική βάση 

Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων αποτελούν οι εσωτερικοί κανόνες που 

διέπουν τις επισκέψεις μελέτης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο 

κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018, και 

συγκεκριμένα το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) (Νομιμότητα της επεξεργασίας). 

4) Περίοδος διατήρησης δεδομένων 
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Τα χρονικά όρια για την αποθήκευση των δεδομένων είναι τα ακόλουθα: 

 2 έτη από το την ολοκλήρωση της επίσκεψης μελέτης όσον αφορά την αλληλογραφία 

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή· 

 2 έτη για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάρτιση της επιστολής 

αποδοχής· 

 10 έτη για την επιστολή αποδοχής, αρχής γενομένης από την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας επιλογής. 

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν ανά πάσα στιγμή να υποβάλουν καταγγελία στον 

Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu) και να ζητήσουν 

πληροφορίες από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(data-protection@ep.europa.eu). 
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