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Η τροπολογία 41 διαγράφεται καθώς το κείμενο της τροπολογίας μεταφέρθηκε στην 

τροπολογία 44. 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 

 

Η τροπολογία 100 διαβάζεται ως εξής: 

Τροπολογία  100 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 69 ιγ (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 69ιγ 

 Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής 

επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και περιορισμού ως προς την 

επεξεργασία 

 1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει 

το δικαίωμα να απαιτήσει από τους 

οργανισμούς και τις αποστολές της 

Ένωσης τη διόρθωση ανακριβών 

επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Έχοντας 

υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, 

το υποκείμενο των δεδομένων έχει το 

δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση 

ελλιπών επιχειρησιακών δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων 

μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Οι 

οργανισμοί και οι αποστολές της Ένωσης 

διαγράφουν επιχειρησιακά δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το 

υποκείμενο των δεδομένων έχει το 

δικαίωμα να απαιτήσει από τους 

οργανισμούς και τις αποστολές της 

Ένωσης τη διαγραφή των 

επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην 

περίπτωση που η επεξεργασία παραβιάζει 

τα άρθρα 69β, 69γ ή 69η ή στην 

περίπτωση που τα επιχειρησιακά 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 

να διαγραφούν με στόχο τη συμμόρφωση 

με νομική υποχρέωση την οποία επέχουν 

οι οργανισμοί και οι αποστολές της 

Ένωσης.  

 Αντί της διαγραφής, οι οργανισμοί και οι 

αποστολές της Ένωσης περιορίζουν την 

επεξεργασία, εάν: 

 α) η ακρίβεια των επιχειρησιακών 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

αμφισβητείται από το υποκείμενο των 

δεδομένων και δεν μπορεί να διαπιστωθεί 



 

RR\1137445EL.docx 3/4 PE605.954v02-00 

 EL 

κατά πόσον αυτά είναι ακριβή ή 

ανακριβή· ή 

 β) επιβάλλεται να διατηρηθούν τα 

επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα για αποδεικτικούς σκοπούς. 

 2. Εάν η επεξεργασία περιορίζεται 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεύτερο 

εδάφιο στοιχείο α), οι οργανισμοί και οι 

αποστολές της Ένωσης ενημερώνουν το 

υποκείμενο των δεδομένων πριν να αρθεί 

ο περιορισμός της επεξεργασίας. Τα 

περιορισμένα δεδομένα υποβάλλονται σε 

επεξεργασία μόνο για τον σκοπό για τον 

οποίο παρεμποδίστηκε η διαγραφή τους. 

 3. Οι οργανισμοί και οι αποστολές 

της Ένωσης ενημερώνουν γραπτώς το 

υποκείμενο των δεδομένων για κάθε 

άρνηση διόρθωσης ή διαγραφής 

επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα ή περιορισμού της 

επεξεργασίας, καθώς και για τους λόγους 

της άρνησης. Οι οργανισμοί και οι 

αποστολές της Ένωσης δύνανται να 

περιορίζουν, εν όλω ή εν μέρει, την 

υποχρέωση παροχής της εν λόγω 

ενημέρωσης, στον βαθμό και για το 

χρονικό διάστημα που ο εν λόγω 

περιορισμός συνιστά αναγκαίο και 

αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική 

κοινωνία, λαμβανομένων δεόντως υπόψη 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 

έννομων συμφερόντων του 

ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, με 

στόχο: 

 α) την αποφυγή της παρακώλυσης 

επίσημων ή νομίμων ερευνών, 

ανακρίσεων ή διαδικασιών· 

 β) την αποφυγή της παρεμπόδισης 

της πρόληψης, της ανίχνευσης, της 

διερεύνησης και της δίωξης ποινικών 

αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 

κυρώσεων· 

 γ) την προστασία της δημόσιας 

ασφάλειας των κρατών μελών· 

 δ) την προστασία της εθνικής 
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ασφάλειας των κρατών μελών· 

 ε) την προστασία των δικαιωμάτων 

και των ελευθεριών τρίτων. 

 4. Οι οργανισμοί και οι αποστολές 

της Ένωσης ενημερώνουν το υποκείμενο 

των δεδομένων για τη δυνατότητα 

υποβολής καταγγελίας στον Ευρωπαίο 

Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ή 

άσκησης δικαστικής προσφυγής ενώπιον 

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 5. Οι οργανισμοί και οι αποστολές 

της Ένωσης γνωστοποιούν τη διόρθωση 

ανακριβών επιχειρησιακών δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στην αρμόδια 

αρχή από την οποία προέρχονται τα 

ανακριβή επιχειρησιακά δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα.  

 6. Οι οργανισμοί και οι αποστολές 

της Ένωσης ειδοποιούν τους αποδέκτες, 

στις περιπτώσεις που τα επιχειρησιακά 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

διορθώθηκαν ή διαγράφηκαν ή 

περιορίστηκε η επεξεργασία τους 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3, 

και τους ενημερώνουν ότι οφείλουν να 

διορθώσουν ή διαγράψουν τα 

επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα ή να περιορίσουν υπ’ ευθύνη 

τους την επεξεργασία των 

επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 

 


