
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας 

Διεύθυνση Γραφείων Συνδέσμου 

Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου 

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 (εφεξής «ο κανονισμός») εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην οποία προβαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Εν συνεχεία των άρθρων 15 και 16 του εν λόγω κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει 
στα πρόσωπα τα οποία αφορούν τα δεδομένα τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας 
Διεύθυνση Γραφείων Συνδέσμου 
Υπεύθυνος για τη διαδικασία επεξεργασίας έχει ορισθεί ο κ. Stephen CLARK, με 
ηλεκτρονική διεύθυνση: patronage@ep.europa.eu  

• Σκοπός της επεξεργασίας είναι η διαχείριση του συστήματος της αιγίδας του ΕΚ. 

• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται κατά τη 

διαδικασία επεξεργασίας είναι τα εξής: 

- Επώνυμο 

- Όνομα  

- Ταχυδρομική διεύθυνση 

- Τηλέφωνο 

- Ηλεκτρονική διεύθυνση 

 

• Αποδέκτης των δεδομένων θα είναι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

• Τα πρόσωπα τα οποία αφορούν τα δεδομένα έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή 

διαγραφής των δεδομένων που τα αφορούν και τούτο μέσω της επικοινωνίας με το πρόσωπο 

που έχει ορισθεί ως αρμόδιο για τη διαδικασία επεξεργασίας.  

• Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να το δηλώσετε επικοινωνώντας με το 
Γραφείο Συνδέσμου της χώρας στην οποία διαμένετε. 

• Νομική βάση για τη διαδικασία επεξεργασίας είναι η απόφαση PE 422.553/BUR του 

Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

• Το χρονικό όριο για την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 5 χρόνια από 

την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. 

• Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας (χωρίς αυτό να επηρεάζει τη 

νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε με βάση τη προηγούμενη συγκατάθεση) και να 

ασκήσετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν, 

καθώς και να περιορίσετε ή να προβάλετε αντίρρηση στην επεξεργασία τους, 

επικοινωνώντας με τον εκτελούντα την επεξεργασία στο patronage@ep.europa.eu. Μπορείτε 

επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου data-protection@ep.europa.eu  και να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο 

Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (EDPS) edps@edps.europa.eu. 
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