∆ήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής
ζωής στο πλαίσιο της επικύρωσης των νομικών
οντοτήτων και των τραπεζικών λογαριασμών

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του κανονισμού εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού, οι υπηρεσίες του
υπόλογου της Επιτροπής θα συγκεντρώσουν τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας σε έναν κοινό
φάκελο και θα τα καταχωρίσουν στο λογιστικό σύστημα της Επιτροπής μόνο στο μέτρο που αυτό είναι
απαραίτητο για την επεξεργασία και την αιτιολόγηση των οικονομικών και συμβατικών σχέσεων που έχετε
συνάψει ή θα συνάψετε, άμεσα ή έμμεσα, με την Επιτροπή.

Ποιος συγκεντρώνει τις πληροφορίες σας;
Τα προσωπικά σας δεδομένα συγκεντρώνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο με τον οποίο επικοινωνείτε
στη Γενική ∆ιεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον Οργανισμό, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής ∆ράσης ή στον συμβουλευτικό φορέα, ο οποίος στη συνέχεια θα τις στείλει στη λογιστική
υπηρεσία της Επιτροπής για να καταχωριστούν σε κοινό φάκελο.

Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν;
Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης, σε
συμβουλευτικούς φορείς και σε οργανισμούς, οι οποίοι ασχολούνται με οικονομικά και λογιστικά θέματα,
έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, τα οποία μπορούν επίσης να σταλούν στην Υπηρεσία Εσωτερικού
Ελέγχου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Επιτροπή ∆ημοσιονομικών Παρατυπιών, στην Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης και κάθε άλλο όργανο ή οντότητα αρμόδια για τη διεξαγωγή ελέγχων ή
ερευνών.

Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες σας;
Πρόσβαση στα δεδομένα που καταχωρίζονται στους λογαριασμούς της Επιτροπής παρέχεται στους
εξουσιοδοτημένους μόνιμους και εκτάκτους υπαλλήλους της Επιτροπής, συμβουλευτικών φορέων και
οργανισμών, μέσω της χρήσης κωδικού αναγνώρισης χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Η σύναψη
συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών με τις οργανωτικές ενότητες που είναι επιφορτισμένες με την
επιχειρησιακή εκτέλεση του προϋπολογισμού διασφαλίζει το επίπεδο εμπιστευτικότητας και τεχνικής και
οργανωτικής ασφάλειας που απαιτείται από τις εφαρμοστέες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων.

Πώς μπορείτε να επαληθεύσετε ή να τροποποιήσετε τις πληροφορίες
που σας αφορούν;
Εάν επιθυμείτε να επαληθεύσετε ή να τροποποιήσετε κάποιο προσωπικό σας δεδομένο, ασκώντας τα
δικαιώματα που σας παρέχονται από το τμήμα 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την
προστασία των προσωπικών δεδομένων και την επεξεργασία τους, πρέπει να επικοινωνήσετε εγγράφως
με την υπηρεσία των οργάνων ή οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία έχετε υποβάλει τα
δεδομένα αυτά και η οποία είναι υπεύθυνη για τη συλλογή τους και τη διαβίβασή τους στον κεντρικό
φάκελο. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε εγγράφως με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της
Επιτροπής (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) αν συναντάτε δυσκολίες ή έχετε ερωτήσεις
όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας.
Επισημαίνεται ότι καταχωρισθέντα δεδομένα μπορούν να τροποποιηθούν μόνον για επιτακτικούς λόγους
βάσει τεκμηρίωσης.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα που σας αφορούν;
Προκειμένου να εντοπίζεται η διαδρομή του λογιστικού ελέγχου και να είναι δυνατή η ανά πάσα στιγμή
ανεύρεση της παρελθούσας εκτέλεσης των πληρωμών, τα καταχωρισθέντα δεδομένα δεν διαγράφονται.
Τα έγγραφα και έντυπα που υποβάλετε αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά.

Προσφυγή
Σε περίπτωση διαφωνίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον αρμόδιο προστασίας δεδομένων όσον
αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία
στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας ∆εδομένων.

