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Μπορώ να αντιταχθώ στην επεξεργασία
των δεδοµένων µου;
Έχετε δικαίωµα να αντιταχθείτε ανά πάσα
στιγµή, για επιτακτικούς και θεµιτούς
λόγους, στην επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδοµένων.

Τι µπορώ να κάνω σε περίπτωση
προβλήµατος;

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.edps.eu.int
Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων

ΓΡΑΦΕΙΑ:
Rue Montoyer, 63, 6e étage
B-1047 Βruxelles

• Πρώτα απ’ όλα, φροντίστε να διεκδικήσετε

τα δικαιώµατά σας από το υπεύθυνο για την
επεξεργασία κοινοτικό όργανο ή οργανισµό.
• Αν δεν λάβετε απάντηση ή αν δεν µείνετε

ικανοποιηµένος, επικοινωνήστε µε τον υπεύθυνο για την προστασία των δεδοµένων του
εν λόγω κοινοτικού οργάνου ή οργανισµού
(ο πίνακας των υπευθύνων βρίσκεται στην
ιστοσελίδα του Ευρωπαίου Επόπτη, βλέπε
κατωτέρω).

ΤΑΧY∆ΡΟΜΙΚΗ ∆IEYΘΥΝΣΗ:
Rue Wiertz, 60, MO 63
B 1047 Bruxelles

E-MAIL: edps@edps.eu.int

QT-64-04-216-GR-D

Έχετε επίσης δικαίωµα να ενηµερώνεστε πριν
από την πρώτη αποκάλυψη των δεδοµένων σας
σε τρίτους ή τη χρησιµοποίησή τους για
λογαριασµό τρίτων µε σκοπό την προώθηση
πωλήσεων, όπως έχετε και δικαίωµα να αντιταχθείτε σε µια τέτοια αποκάλυψη ή χρήση.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης
Προστασίας ∆εδοµένων

Οδηγός για την
προστασία
των δεδοµένων
προσωπικού
χαρακτήρα εντός των
κοινοτικών οργάνων
και οργανισµών

Tηλ. (32-2) 283 19 00
Φαξ (32-2) 283 19 50

• Μπορείτε τέλος να προσφύγετε στον Ευρω-

παίο Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων, ο
οποίος θα εξετάσει την προσφυγή σας και θα
λάβει τα δέοντα µέτρα.

Κάθε κοινοτικό όργανο
επεξεργάζεται δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα,
ίσως και τα δικά σας…

• Κατά των αποφάσεων του Ευρωπαίου

Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων µπορεί να
ασκηθεί προσφυγή στο ∆ικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Yπηρεσία Ekδόσεωv
Publications.eu.int
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ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ

ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

• ∆εδοµένα προσωπικού

Μπορώ να ξέρω αν ένα κοινοτικό όργανο ή
οργανισµός επεξεργάζεται δεδοµένα που µε
αφορούν;

χαρακτήρα
Είναι κάθε στοιχείο που αναφέρεται σε
φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα
είναι γνωστή ή δύναται να εξακριβωθεί
άµεσα ή έµµεσα, ιδίως βάσει ενός αριθµού
ταυτότητας. Τα στοιχεία αυτά είναι π.χ. το
όνοµα, η ηµεροµηνία γέννησης, κάποιος
αριθµός τηλεφώνου, ανθρωποµετρικά στοιχεία, ιατρικά δεδοµένα, πληροφορίες για την
επαγγελµατική σταδιοδροµία κ.λπ.

• Επεξεργασία
Είναι κάθε εργασία που πραγµατοποιείται
µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων
µεθόδων και εφαρµόζεται σε δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα: συλλογή,
καταχώριση, τροποποίηση, αναζήτηση,
γνωστοποίηση κ.λπ.

• Υπεύθυνος της επεξεργασίας
Είναι το κοινοτικό όργανο ή οργανισµός
(π.χ. η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, κάποια αυτοτελής υπηρεσία ή
γραφείο) ή η Γενική ∆ιεύθυνση, η Μονάδα ή
οιαδήποτε άλλη διοικητική ενότητα ενεργεί
εξ ονόµατός τους, που καθορίζει τους
στόχους και τα µέσα επεξεργασίας των
δεδοµένων.

Κανονισµός (EK) αριθ. 45/2001
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (ΕΕ L 8, της
12.1.2001) υλοποιεί το άρθρο 286 της συνθήκης ΕΚ,
αφού παρέχει το νοµικό πλαίσιο για την επεξεργασία, από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας, των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων
(ΕΕΠ∆)
Ο Ευρωπαίος Επόπτης είναι ανεξάρτητη εποπτική
αρχή επιφορτισµένη µε τον έλεγχο και την
εφαρµογή του κανονισµού αριθ. (EK) 45/2001 και
κάθε άλλης κοινοτικής πράξης σχετικής µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Συµβουλεύει τα κοινοτικά όργανα και οργανισµούς,
αλλά και τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα, για κάθε
θέµα που αφορά την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα.
Υπεύθυνοι προστασίας δεδοµένων
Ο κανονισµός (EK) αριθ. 45/2001 ορίζει ότι σε κάθε
κοινοτικό όργανο και οργανισµό υπάρχουν υπεύθυνοι
για την εφαρµογή του κανονισµού, οι οποίοι
µεριµνούν ώστε η επεξεργασία δεδοµένων να µη
θίγει τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των
ενδιαφεροµένων.

Ναι. Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας οφείλει να
παρέχει στους ενδιαφεροµένους, πριν από ή
αµέσως µετά την καταχώριση των δεδοµένων,
πληροφορίες όπως π.χ.:
—
—
—
—

την ταυτότητα του υπευθύνου της επεξεργασίας,
το σκοπό της επεξεργασίας,
τους αποδέκτες των δεδοµένων,
τα δικαιώµατα των ενδιαφεροµένων.

Μπορώ να ελέγξω τα σχετικά µε το άτοµό µου
δεδοµένα που επεξεργάζονται τα κοινοτικά
όργανα;
Έχετε δικαίωµα να απαιτήσετε, και δη δωρεάν,
από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας την παροχή
των εξής υπηρεσιών:
— πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα και σε
ορισµένες πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία⋅
— διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών δεδοµένων⋅
— κλείδωµα των δεδοµένων όταν αµφισβητείται η
ακρίβειά τους.
— διαγραφή των δεδοµένων όταν η επεξεργασία
τους είναι παράνοµη⋅
— κοινοποίηση προς τρίτους, στους οποίους έχουν
τυχόν κοινολογηθεί τα δεδοµένα, κάθε
διαγραφής, διόρθωσης ή κλειδώµατος των
δεδοµένων σας.

