
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το παρόν είναι μια γενική δήλωση προστασίας απορρήτου για την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων που άπτεται της διαχείρισης διαδικασιών ανάθεσης για
δημόσιες συμβάσεις, επιχορηγήσεις και επιλογή εμπειρογνωμόνων και της
διαχείρισης της εκτέλεσης των συμβάσεων (δημόσιες συμβάσεις και
εμπειρογνώμονες) και της εφαρμογής των συμφωνιών (επιχορηγήσεις).

Διαδικασία επεξεργασίας: Διαχείριση διαδικασιών ανάθεσης για δημόσιες συμβάσεις,
επιχορηγήσεις και επιλογή εμπειρογνωμόνων και διαχείριση της εκτέλεσης των συμβάσεων
(δημόσιες συμβάσεις και εμπειρογνώμονες) και της εφαρμογής των συμφωνιών
(επιχορηγήσεις).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα η
οντότητα που αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα,
στην πρόσκληση συμμετοχής ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών σχετικά με τη
διαδικασία ανάθεσης, τη σύμβαση ή τη συμφωνία.

Πίνακας περιεχομένων:
1. Εισαγωγή
2. Σκοπός της διαδικασίας επεξεργασίας
3. Σε ποια νομική βάση (ή βάσεις) στηρίζεται η επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σας;
4. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
περαιτέρω;
5. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;
6. Με ποιους τρόπους προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας
δεδομένα;
7. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιον κοινοποιούνται;
8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
9. Στοιχεία επικοινωνίας
10. Που μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες;

1. Εισαγωγή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σας και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (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.

Η παρούσα δήλωση απορρήτου εξηγεί τους λόγους επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σας, τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, μεταχειριζόμαστε και
διασφαλίζουμε την προστασία όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον τρόπο που
χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας ως προς τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Επίσης, προσδιορίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του
υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για να ασκήσετε
τα δικαιώματά σας, του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη
Προστασίας Δεδομένων.
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Η παρούσα δήλωση απορρήτου αφορά την διαδικασία επεξεργασίας με τον τίτλο «Διαχείριση
διαδικασιών ανάθεσης για δημόσιες συμβάσεις, επιχορηγήσεις και επιλογή εμπειρογνωμόνων
και διαχείριση της εκτέλεσης των συμβάσεων (δημόσιες συμβάσεις και εμπειρογνώμονες) και
της εφαρμογής των συμφωνιών (επιχορηγήσεις)», την οποία αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας
το Κοινοβούλιο με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

2. Σκοπός της διαδικασίας επεξεργασίας

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αναγκαία κατά
τη διαχείριση διαδικασιών ανάθεσης (δημόσιες συμβάσεις, επιχορηγήσεις, εμπειρογνώμονες),
κατά τη διαχείριση της εκτέλεσης των συμβάσεων (δημόσιες συμβάσεις και εμπειρογνώμονες)
και κατά την εφαρμογή των συμφωνιών (επιχορηγήσεις) που συνήφθησαν κατά τη διάρκεια
των διαδικασιών. Οι εν λόγω διαδικασίες εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με την ιδιότητά του ως υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά τη
συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παράσχει προσωπικά δεδομένα προκειμένου
να συμμετάσχει στην εκάστοτε διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο
(ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για καμία αυτοματοποιημένη λήψη
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Εάν είστε υποκείμενο δεδομένων εκτός Κοινοβουλίου, με το που θα λάβει το Κοινοβούλιο
πληροφορίες από σας σχετικά με διαδικασία ανάθεσης, σύμβαση ή συμφωνία (πχ. έγγραφο
αίτησης, γνωστοποίηση), δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν ενδεχομένως να
συλλεχθούν από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και να υποστούν επεξεργασία για τον σκοπό
της διαχείρισης της διαδικασίας, της σύμβασης ή της συμφωνίας.

Εάν είστε υποκείμενο δεδομένων εντός Κοινοβουλίου, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
μπορούν ενδεχομένως να συλλεχθούν από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και να υποστούν
επεξεργασία εφόσον χρησιμοποιήσατε εργαλεία ΤΠ του οργάνου για ηλεκτρονική υποβολή
που υποστηρίζουν τη διαχείριση διαδικασιών ανάθεσης, την εκτέλεση συμβάσεων (δημόσιες
συμβάσεις, εμπειρογνώμονες) και την εφαρμογή συμφωνιών (επιχορηγήσεις).

3. Με ποια νομική βάση (ή βάσεις) επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Οι διαδικασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που διεκπεραιώνονται στο πλαίσιο
δημόσιων συμβάσεων, επιχορηγήσεων και επιλογής εμπειρογνωμόνων, κατά τη διαχείριση
της εκτέλεσης των συμβάσεων και κατά την εφαρμογή των συμφωνιών είναι απαραίτητες και
νόμιμες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία (α), (β) και (γ) του κανονισμού (ΕΕ)
2018/1725:

 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς
το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο
όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης,

 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του
υπευθύνου επεξεργασίας,

 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο
των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του
υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,
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Η νομική βάση για τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο
δημοσιονομικός κανονισμός1, συγκεκριμένα δε:

 τα άρθρα 33 και 36 για αρχές σχετικά με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τις
επιδόσεις,

 τα άρθρα 160 έως 179 για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων,
 τα άρθρα 180 έως 200 για τις αιτήσεις επιχορήγησης,
 τα άρθρα 237 έως 238 για την επιλογή εμπειρογνωμόνων.

4. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
περαιτέρω;

Τα υποκείμενα δεδομένων εκτός Κοινοβουλίου παρέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
όταν

 συμμετέχουν σε διαδικασία ανάθεσης σχετικά με δημόσιες συμβάσεις, επιχορηγήσεις
ή επιλογή εμπειρογνωμόνων· και όταν

 εκτελούν σύμβαση (δημόσια σύμβαση, εμπειρογνώμονας) ή εκτελούν συμφωνία
(επιχορήγηση) που τους ανατέθηκε.

Τα υποκείμενα δεδομένων εντός Κοινοβουλίου παρέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
όταν

 διαχειρίζονται διαδικασία ανάθεσης σχετικά με δημόσιες συμβάσεις, επιχορηγήσεις ή
επιλογή εμπειρογνωμόνων·

 διαχειρίζονται εκτέλεση σύμβασης (δημόσια σύμβαση, εμπειρογνώμονας) ή
συμφωνίας (επιχορήγηση)·

 αναπτύσσουν, συντηρούν και υποστηρίζουν τη χρήση εργαλείων ΤΠ του οργάνου για
ηλεκτρονική υποβολή που υποστηρίζουν τον προαναφερθέντα σκοπό ως τμήμα
επιχειρησιακών διαδικασιών· και όταν

 αποκτούν πρόσβαση σε εργαλεία ΤΠ του οργάνου για ηλεκτρονική δημόσια σύμβαση
με σκοπό τις αγορές μέσω διαδικασίας υποβολής προσφοράς ή σύναψης σύμβασης
ή για τη διεκπεραίωση παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου ή επιθεώρησης κατ'
εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αναλόγως του αν το υποκείμενο των δεδομένων προέρχεται εκτός ή εντός Κοινοβουλίου,
ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία διαφορετικά δεδομένα, μεταξύ των οποίων:

Για υποκείμενο δεδομένων εκτός Κοινοβουλίου

 στοιχεία ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός ταυτότητας,
διεύθυνση IP· επαγγελματικά στοιχεία·

 στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός επαγγελματικού τηλεφώνου,
αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (φαξ), ταχυδρομική διεύθυνση,
όνομα επιχείρησης και τμήμα, χώρα κατοικίας, διαδικτυακή διεύθυνση)·

 βεβαιώσεις καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αποδεικτικά καταβολής
φόρων, ποινικό μητρώο·

 οικονομικά στοιχεία: στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών (κωδικοί IBAN και BIC),
αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ·

1 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
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 πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής ή των κριτηρίων
επιλεξιμότητας: τομέας ειδίκευσης, τεχνικές δεξιότητες και γλώσσες, μορφωτικό
υπόβαθρο, επαγγελματική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με
την σημερινή απασχόληση αλλά και προηγούμενες·

 υπεύθυνη δήλωση ή ισοδύναμό της σχετικά με κριτήρια αποκλεισμού, κριτήρια
επιλογής και/ή κριτήρια επιλεξιμότητας· και

 συστημικά στοιχεία: όνομα χρήστη (EU Login) για το σύστημα της Υπηρεσίας
Ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECAS) και κωδικός πρόσβασης
(αποθηκεύεται μόνο στο EU Login), στοιχεία ασφάλειας / αρχεία καταγραφής (για
διαδρομές ελέγχου).

Για υποκείμενο δεδομένων εντός Κοινοβουλίου

 στοιχεία ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση IP·
 οργανωτικά στοιχεία: οργάνωση, διεύθυνση, μονάδα κλπ.·
 διαδικαστικά στοιχεία· αναθέτουσα αρχή·
 αποστολές και ρόλος· και
 συστημικά στοιχεία: όνομα χρήστη (EU Login) για το σύστημα της Υπηρεσίας

Ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECAS) και κωδικός πρόσβασης
(αποθηκεύεται μόνο στο EU Login), στοιχεία ασφάλειας / αρχεία καταγραφής (για
διαδρομές ελέγχου).

5. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για πέντε χρόνια από την ημερομηνία
χορήγησης απαλλαγής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το οικονομικό έτος με το οποίο
συνδέονται τα έγγραφα. Μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να
χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς, οπότε καθίστανται πλήρως ανώνυμα.

Επιπλέον της ανωτέρω περιόδου διατήρησης, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι:
 στο πλαίσιο της εν γένει πρακτικής του σε θέματα διαχείρισης εγγράφων,

οποιοσδήποτε φάκελος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άπτεται διαδικασίας ανάθεσης,
σύμβασης ή συμφωνίας και περιέχει δεδομένα μπορεί ενδεχομένως να επιλεγεί, εν
όλω ή εν μέρει, μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, μαζί με τα προσωπικά
δεδομένα που περιέχει, για να αποτελέσει τμήμα των ιστορικών αρχείων του
Κοινοβουλίου·

 οποιαδήποτε διατήρηση δεδομένων μπορεί ενδεχομένως να παραταθεί προσωρινά
όταν βρίσκεται σε εξέλιξη παρακολούθηση, λογιστικός έλεγχος ή επιθεώρηση κατ'
εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. εσωτερικός λογιστικός έλεγχος,
υπηρεσία δημοσιονομικών παρατυπιών σύμφωνα με το άρθρο 93 και επιτροπή
αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 143 του Δημοσιονομικού κανονισμού αντίστοιχα,
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης - OLAF)· και

 οποιαδήποτε πράξη διενεργείται στα συστήματα ΤΠ του οργάνου για ηλεκτρονική
υποβολή από υποκείμενα δεδομένων με το EU Login τους καταγράφεται χωρίς
ορισμένη περίοδο διατήρησης προκειμένου να είναι δυνατές οποιεσδήποτε ερωτήσεις
σε οικονομικά και λογιστικά θέματα και σε θέματα συμβάσεων, καθώς και σε σχέση με
τη διαδρομή ελέγχου.
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6. Με ποιους τρόπους προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας
δεδομένα;

Όταν τα δεδομένα είναι σε ηλεκτρονική μορφή, αποθηκεύονται στους διακομιστές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Με τις απαιτήσεις περί ασφαλείας εξασφαλίζεται ότι μόνο
πρόσωπα που έχουν οριστεί προς τούτο θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα
που διατηρούνται προς τον σκοπό της διεκπεραίωσης των διαδικασιών επεξεργασίας.

Όταν τα δεδομένα είναι σε έντυπη μορφή, αποθηκεύονται στους χώρους των αρμόδιων
υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρόσβαση στους χώρους και η κίνηση μέσα σε
αυτούς τελούν υπό έλεγχο.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας και σε ποιους κοινοποιούνται;

Για τους σκοπούς που περιγράφονται λεπτομερώς ανωτέρω, πρόσβαση στα προσωπικά σας
δεδομένα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα, με την επιφύλαξη της πιθανής διαβίβασής τους στους
οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα παρακολούθησης ή επιθεώρησης
σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 υπάλληλοι του Κοινοβουλίου και, σε περίπτωση διοργανικών διαδικασιών, υπάλληλοι
και των άλλων εμπλεκόμενων θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, καθώς
και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και ανάδοχοι που εργάζονται για λογαριασμό του
Κοινοβουλίου και

1) διαχειρίζονται διαδικασίες ανάθεσης για δημόσιες συμβάσεις, επιχορηγήσεις και
διαδικασίες επιλογής εμπειρογνωμόνων·

2) διαχειρίζονται την εκτέλεση των συμβάσεων (για δημόσιες συμβάσεις και για
εμπειρογνώμονες) και την εφαρμογή των συμφωνιών επιχορηγήσεων·

3) αναπτύσσουν, συντηρούν και υποστηρίζουν τη χρήση των εργαλείων ΤΠ του
οργάνου για ηλεκτρονική υποβολή.

 για συμβάσεις που ανατέθηκαν στο πλαίσιο διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, οι
υπάλληλοι του Κοινοβουλίου που θα χρησιμοποιήσουν ενδεχομένως τις πληροφορίες
(με την εξαίρεση των προσωπικών δεδομένων) τις σχετικές με τη σύμβαση
αποκλειστικά και μόνο για μελλοντικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων·

 οντότητες επιφορτισμένες με καθήκοντα παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου ή
επιθεώρησης κατ' εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

 πολίτες που λαμβάνουν δεδομένα συμβαλλόμενων ή δικαιούχων τα οποία
δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και συγκεκριμένα τα
άρθρα 38 παράγραφος 2 και 163. Τα δεδομένα δημοσιοποιούνται στον οικείο ιστότοπο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
λειτουργία αυτού του αρχείου, ανατρέξτε στην εγγραφή που έχει καταχωρίσει ο
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στο μητρώο του.

Στο πλαίσιο των εσωτερικών οικονομικών ελέγχων, οι αποδέκτες των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συγκρίνουν τα δεδομένα με πληροφορίες που είναι
διαθέσιμες σε δημόσιες πηγές, όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενο των δεδομένων» βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ
(άρθρα 14 ως 25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα
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πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα
περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που
διενεργείται νομίμως για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση.

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει το αίτημα για διαγραφή,
διότι ενδέχεται αυτό να οδηγήσει σε τροποποίηση των όρων της διαδικασίας υποβολής
προσφορών και, τελικά, σε αποκλεισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 141 του
δημοσιονομικού κανονισμού.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας
δεδομένων ή, σε περίπτωση διαφωνίας, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν
χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.
Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται παρακάτω, στην ενότητα 9.

9. Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή εάν
έχετε παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή ανησυχίες, ή εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία
σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε
να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία
επικοινωνίας που παρατίθενται, για παράδειγμα, σε ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πρόσκληση συμμετοχής ή στην πρόσκληση υποβολής
προσφορών που άπτεται της διαδικασίας ανάθεσης, στη σύμβαση ή στη συμφωνία και
διευκρινίζοντας με λεπτομέρειες το αίτημά σας.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα
υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας
δεδομένων. Μπορούν επίσης να απευθύνονται στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα που άπτονται της επεξεργασίας των προσωπικών τους
δεδομένων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725) στη διεύθυνση European Parliament, KAD
06A001, Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg, τηλ.: +352 4300 23595, email: data-
protection@ep.europa.eu.

- Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ):
Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε προσφυγή (δηλ. να υποβάλετε καταγγελία) στον Ευρωπαίο
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων στο edps@edps.europa.eu, εάν εκτιμάτε ότι τα δικαιώματά
σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί εξαιτίας της επεξεργασίας των
προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, στην: Rue Wiertz
60, B-1047 Brussels, τηλ.: +32 2 2831900, ηλεκτρονική διεύθυνση: edps@edps.europa.eu.


