Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου
Ο κανονισμός αριθ. 45/2001 (εφεξής «ο κανονισμός») εφαρμόζεται στην επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην οποία προβαίνει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του κανονισμού αυτού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. Υπεύθυνος επεξεργασίας: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης,
Γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών.
Άτομο ορισθέν ως υπεύθυνο για τη διαδικασία επεξεργασίας:
Köykkä
Ηλεκτρονική διεύθυνση: peti-secretariat@europarl.europa.eu

κα Virpi

2. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εφαρμογή του δικαιώματος υποβολής
αναφοράς μέσω:
- της παραλαβής των υποβαλλόμενων αναφορών και δηλώσεων υποστήριξής
τους·
- της εξέτασης των αναφορών από την Επιτροπή Αναφορών σύμφωνα με την
εφαρμοστέα διαδικασία·
- της ενημέρωσης των αναφερόντων σχετικά με τις αποφάσεις που
λαμβάνονται από την Επιτροπή Αναφορών.
3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται
είναι τα ακόλουθα:
Για την εξέταση της αναφοράς:
- ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου· όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που έχει παράσχει ο αναφέρων στο πλαίσιο της αναφοράς του·
- ονοματεπώνυμο και υπογραφή των ατόμων που υποστηρίζουν μια
αναφορά.
Για στατιστικούς σκοπούς:
- τίτλος, ηλικιακή κατηγορία και ιθαγένεια του αναφέροντος.
4. Αν η αναφορά κριθεί παραδεκτή, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
μπορούν να διαβιβάζονται:
- στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
- στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
- στις εθνικές αρχές·
- στο Συμβούλιο της ΕE·
- στα μέλη του κοινού.

5. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν και το δικαίωμα διόρθωσής τους
μέσω επικοινωνίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
6. Οι αναφορές είναι δημόσια έγγραφα. Αυτό σημαίνει ότι η ταυτότητα του
αναφέροντος, ο αριθμός που έχει δοθεί στην αναφορά και τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αναφορά:
-

-

-

μπορούν να αποκαλυφθούν στους παραλήπτες που αναφέρονται στο
σημείο 4 του παρόντος εγγράφου·
μπορούν να αναφερθούν σε δημόσιες συνεδριάσεις της Επιτροπής
Αναφορών και, επομένως, να μεταδοθούν στο Διαδίκτυο (αυτό
σημαίνει ότι οι συνεδριάσεις μπορούν να παρακολουθούνται από
οιονδήποτε στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)·
μπορούν να αναφερθούν στη σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και, επομένως, να καταγραφούν στα πρακτικά που θα
δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα·
μπορούν να καταστούν διαθέσιμα στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου: www.europarl.europa.eu.

Στον βαθμό που ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει τέτοια
δυνατότητα, οι αναφέροντες μπορούν να ζητήσουν να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά
τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει, ωστόσο, ότι, παρά την εφαρμογή της εν
λόγω διαδικασίας, το θεσμικό όργανο μπορεί να κληθεί από έναν πολίτη, δυνάμει του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, να γνωστοποιήσει στο κοινό τα σχετικά δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να υποχρεωθεί να δημοσιοποιήσει τα σχετικά
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
7. Η νομική βάση αυτής της διαδικασίας επεξεργασίας είναι:
- το άρθρο 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης·
- τα άρθρα 215 και 216 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
8. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για τη
διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αναφοράς και των ενδεχόμενων
δικαστικών διαδικασιών κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την
αναφορά. Μετά την εν λόγω περίοδο, φυλάσσονται φάκελοι αναφορών για
ιστορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί της
διατήρησης αρχείων. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να καταστεί αναγκαία, για
ιστορικούς σκοπούς, η αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που περιέχονται στους φακέλους.
9. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν ανά πάσα
στιγμή στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στη διεύθυνση data-protection@ep.europa.eu και στον Ευρωπαίο Επόπτη
Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση edps@edps.europa.eu.

