
 

 

Δήλωση περί ιδιωτικότητας 

Τα άρθρα 15 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2018, έχουν εφαρμογή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

1. Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας; 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενεργεί ως ελεγκτής1 και η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία είναι η 
Μονάδα για τις Σχέσεις με την Κοινωνία των Πολιτών, η οποία εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της μονάδας.  

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της επεξεργασίας δεδομένων στη διεύθυνση 

CitizensPrize@europarl.europa.eu.  

2. Γιατί τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία; 
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία προκειμένου να επιλεγούν οι νικητές του Βραβείου 
του Ευρωπαίου Πολίτη. 

3. Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας; 
Η νομική βάση: Απόφαση του Προεδρείου, της 7ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τους κανόνες όσον αφορά το Βραβείο 
του Ευρωπαίου Πολίτη και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των 
κανόνων που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Προεδρείου στις 10 Φεβρουαρίου 2020 

4. Ποια προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία; 
Συγκεντρώνουμε όλα τα δεδομένα που απαριθμούνται στο έντυπο της αίτησης/ορισμού υποψηφίου: Τίτλος 
(προαιρετικό), όνομα (υποχρεωτικό), επώνυμο (υποχρεωτικό), όνομα ομάδας πολιτών/ένωσης/οργάνωσης 
(υποχρεωτικό αν είναι αυτή η περίπτωση), διεύθυνση (οδός, αριθμός, διαμέρισμα κ.λπ., υποχρεωτικό), 
περιοχή/κοινότητα/δήμος (προαιρετικό), πόλη/χωριό (υποχρεωτικό), πολιτεία/περιφέρεια (προαιρετικό), χώρα 
(υποχρεωτικό), αριθμός τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας, υποχρεωτικό), ηλεκτρονική 
διεύθυνση (υποχρεωτικό), ιστότοπος (προαιρετικό). 

5. Πώς γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας; 
Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της διαδικασίας επιλογής, κυρίως για να επικοινωνούμε 
μαζί σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων/ορισμού υποψηφίων και της διαδικασίας επιλογής, 
καθώς και για τη δυνητική συμμετοχή σας στην τελετή απονομής.  

6. Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα σας; 
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν έως το τέλος του 2021 ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
καθ’ όλη τη διάρκεια του ετήσιου κύκλου του βραβείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Κατόπιν, τα δεδομένα 
σας θα αποθηκευτούν για 10 έτη μόνο για τις περιπτώσεις ανάκλησης του βραβείου που περιγράφονται στο άρθρο 
9 των κανόνων. Επιπλέον, μπορεί να σας ζητηθεί συγκεκριμένα να επιβεβαιώσετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας για άλλους σκοπούς χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συμπεριλάβατε στο 
έντυπο της αίτησης.  

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας; 
Οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι η αρμόδια εθνική κριτική επιτροπή, η Επιτροπή του Βραβείου 
και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διαχειρίζεται το βραβείο.   

Θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα σας σε χώρα εκτός της ΕΕ ή διεθνή οργανισμό;  
Όχι, τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν σε χώρα εκτός της ΕΕ ή διεθνή οργανισμό. 

8. Χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένες διαδικασίες2 ή/και καταρτίζονται προφίλ3 για τη λήψη αποφάσεων 
που μπορούν να σας επηρεάσουν; 

                                                           
1 Υπεύθυνος 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. 
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 / 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, 
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9. Εάν δεν έχουν ληφθεί προσωπικά δεδομένα από εσάς, ποια είναι η πηγή τους;  
Άνευ αντικειμένου.  

10.  Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

o Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας. 
o Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας. 
o 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. 

                                                           
συλλέγονται δεδομένα και καταχωρίζονται οι προτιμήσεις σας. Ακολούθως, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη διατύπωση 
νέων/διαφορετικών προβλέψεων σχετικά με εσάς.} 
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