
Δήλωση περί ιδιωτικότητας

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σας και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου
εξηγεί τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά τις
κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, τη νομική βάση της, τις ισχύουσες διαδικασίες για τη
διασφάλιση της προστασίας όλων των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι εν λόγω πληροφορίες και τα δικαιώματα που
έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, προσδιορίζει τα στοιχεία
επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να
απευθυνθείτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, ΕΕ L 295 της 21.11.2018.

1) Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρει την ευθύνη της επεξεργασίας1, ενώ επιφορτισμένη με την
επεξεργασία είναι η Μονάδα Δραστηριοτήτων των Βουλευτών που εκπροσωπείται από τον
κ. Francisco Peyró Llopis (προϊστάμενο μονάδας).

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας/την μονάδα απευθυνόμενοι στις εξής
υπηρεσιακές ηλεκτρονικές θυρίδες: QuestOral@ep.europa.eu , QuestEcrit@ep.europa.eu
και interpellations@ep.europa.eu

2) Γιατί τα προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία;

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο
στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση του έργου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, καθώς οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις αποτελούν άμεση μορφή
κοινοβουλευτικού ελέγχου άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης
ερωτήσεων με αίτημα γραπτής απάντησης, ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης,
ακολουθούμενης από συζήτηση, και επερωτήσεων.

Η Μονάδα Δραστηριοτήτων των Βουλευτών λαμβάνει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής και στη συνέχεια τις καταχωρίζει, διενεργεί ελέγχους του

1Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με
άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο
υπεύθυνος επεξεργασίας εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της υπεύθυνης οντότητας.



παραδεκτού σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στον Κανονισμό και τις διαβιβάζει
στους αποδέκτες τους, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη δήλωση περί
απορρήτου της Επιτροπής για τη διεκπεραίωση των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων.

3) Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας;

Η νομική βάση για την επεξεργασία περιλαμβάνει τα άρθρα 136, 138 και 139 του Κανονισμού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού του ΕΚ για τις ερωτήσεις
με αίτημα γραπτής απάντησης και 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.

4) Ποια προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία;

Διοικητικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του βουλευτή που εκπονεί την ερώτηση και
οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιέχονται σε κοινοβουλευτικές
ερωτήσεις που ελήφθησαν μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής. Οι συντάκτες (μεμονωμένοι
βουλευτές, επιτροπές ή πολιτικές ομάδες) μπορούν να συμπεριλαμβάνουν δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα κατά τη σύνταξη των ερωτήσεων, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο για
το θέμα. Για το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.

5) Πώς γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας;

Για τη διενέργεια της επεξεργασίας που επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης, η Μονάδα
Δραστηριοτήτων των Βουλευτών έχει θεσπίσει κατάλληλες εγγυήσεις και εσωτερικές
διαδικασίες για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των
υποκειμένων των δεδομένων.

Η επεξεργασία ξεκινά με την παραλαβή της κοινοβουλευτικής ερώτησης μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής. Κάθε συγκεκριμένη περίπτωση/ερώτηση που περιέχει προσωπικά δεδομένα
πέραν του ονόματος του βουλευτή (ή των βουλευτών) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
εξετάζεται μεμονωμένα.

Η μονάδα διενεργεί διεξοδική έρευνα και επαλήθευση μέσω διαδικτύου προκειμένου να
διαπιστώσει κατά πόσον τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν δοθεί στη
δημοσιότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων .
Εξετάζεται η προσωπική κατάσταση του αναφερόμενου προσώπου στο οποίο αναφέρονται
τα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομική βάση για την επεξεργασία.



Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορούν να περιλαμβάνουν ειδικές
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στο άρθρο 10 του
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, οπότε η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται εφόσον πληρείται τουλάχιστον μία από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725:

α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία
αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους
σκοπούς·

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του
υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου προσώπου, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι
σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί,

ε) η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως
δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων,

ζ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει
του δικαίου της Ένωσης, το οποίο είναι αναλογικό προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται
την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και
συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των
συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων,

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και
αξιόποινες πράξεις υπόκειται στις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ)
2018/1725.

Μετά την εξέταση της εκάστοτε περίπτωσης και αφού κριθούν τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σε κοινοβουλευτική ερώτηση ότι είναι ιδιωτικού χαρακτήρα και δεν πληρούν τα
ανωτέρω κριτήρια, η Μονάδα έρχεται σε επαφή με τον συντάκτη ή τους συντάκτες με το
αίτημα να αναδιατυπωθεί η ερώτηση αφαιρώντας κάθε αναφορά σε δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που κρίθηκε μη παραδεκτή.

6) Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα σας;

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις αποθηκεύονται στη διαδικτυακή εφαρμογή QP Plus. Μετά
τη λήξη της πενταετούς περιόδου διατήρησής τους, οι φάκελοι που αφορούν
κοινοβουλευτικές ερωτήσεις μεταφέρονται στα Ιστορικά Αρχεία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για ιστορικούς σκοπούς. Η περίοδος διατήρησης των κοινοβουλευτικών
ερωτήσεων υπόκειται στο χρονοδιάγραμμα διατήρησης, όπως ορίζεται στον Κοινό Κατάλογο
Διατήρησης σε επίπεδο ΓΔ.

Οι τελικές εκδόσεις των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, όπως αποστέλλονται στους
αποδέκτες τους μετά τους ελέγχους του παραδεκτού και της προστασίας των δεδομένων,



είναι διαθέσιμες στο κοινό στον δικτυακό τόπο Europarl και στο μητρώο επίσημων
εγγράφων του Κοινοβουλίου.

7) Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας;

Σε εσωτερικό επίπεδο, η πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και σε όλα τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να περιέχουν περιορίζεται σε διάφορες
κατηγορίες υπαλλήλων επιφορτισμένων με τη διεκπεραίωση των σχετικών ενεργειών.
Μπορούν να περιλαμβάνουν, εκτός από τη Μονάδα Δραστηριοτήτων των Βουλευτών, τη ΓΔ
TRAD για μετάφραση, τη ΓΔ ITEC για τεχνικά ζητήματα με τις διαδικτυακές εφαρμογές, τους
βοηθούς των βουλευτών του Κοινοβουλίου, καθώς και το προσωπικό των πολιτικών ομάδων
και επιτροπών.

Εν συνεχεία της διαδικασίας παραδεκτού που περιγράφεται ανωτέρω και αφού διαγραφούν
οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν θεωρηθεί μη παραδεκτά, αποδέκτες
των δεδομένων που περιέχονται στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι άλλα θεσμικά
όργανα της ΕΕ. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το
Συμβούλιο, η Επιτροπή ή ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης
για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας.

8) Θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα σας σε χώρα εκτός ΕΕ ή διεθνή
οργανισμό;

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έχουν περάσει ελέγχους και επαληθεύσεις που
περιγράφονται ανωτέρω είναι διαθέσιμες στο κοινό στον δικτυακό τόπο Europarl και στο
μητρώο επίσημων εγγράφων του Κοινοβουλίου.

9) Χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένες2 διαδικασίες και/ή καταρτίζονται προφίλ3

για τη λήψη αποφάσεων που μπορούν να σας επηρεάσουν;
Όχι.

10) Εάν δεν έχουν ληφθεί προσωπικά δεδομένα από εσάς, ποια είναι η πηγή τους;

2 Λήψη απόφασης αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα και χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη ανάμειξη.
(Θεωρητικά παραδείγματα: ιστοσελίδα όπου αναλόγως των επιλογών που κάνετε εγγράφεστε αυτομάτως σε
διαφορετικούς καταλόγους διανομής μέσω των οποίων λαμβάνετε το αντίστοιχο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο
/ η χρήση ενός αυτόματου συστήματος για τεστ πολλαπλών επιλογών και βαθμολόγηση βάσει του αριθμού
των σωστών απαντήσεων).
3 Η κατάρτιση προφίλ αναλύει πτυχές της προσωπικότητας, της συμπεριφοράς, των ενδιαφερόντων και
συνηθειών ενός ατόμου, για σχετικές προβλέψεις ή αποφάσεις. Χρησιμοποιείται για ανάλυση ή πρόβλεψη
πτυχών του υποκειμένου των δεδομένων που αφορούν τις επιδόσεις του στην εργασία, την οικονομική του
κατάσταση, την υγεία του, τις προσωπικές προτιμήσεις του ή τα ενδιαφέροντά του, την αξιοπιστία ή τη
συμπεριφορά του, τον τόπο του ή τις μετακινήσεις του κλπ. (Θεωρητικό παράδειγμα: όταν χρησιμοποιείτε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, συλλέγονται δεδομένα και καταχωρίζονται οι προτιμήσεις σας. Ακολούθως, τα
δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη διατύπωση νέων/διαφορετικών προβλέψεων σχετικά με εσάς.)



Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προέρχονται από κοινοβουλευτικές
ερωτήσεις που συντάχθηκαν από μεμονωμένους βουλευτές του Κοινοβουλίου,
επιτροπές ή πολιτικές ομάδες, και το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη των συντακτών τους. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν μπορεί πάντα
να επαληθεύει την πηγή των προσωπικών πληροφοριών που αναφέρει ο βουλευτής σε
κοινοβουλευτική ερώτηση.

11) Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

o Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας.
o Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας.
o Κατά περίπτωση, δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας.
o Κατά περίπτωση, δικαίωμα περιορισμού ως προς την επεξεργασία.
o Κατά περίπτωση, δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.
o Κατά περίπτωση, δικαίωμα αντίρρησης ως προς την επεξεργασία.
o Κατά περίπτωση, δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή,

χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση
πριν από την ανάκλησή της.

o Δικαίωμα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στη διεύθυνση data-protection@europarl.europa.eu.

o Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
στη διεύθυνση edps@edps.europa.eu.


