Ειδική δήλωση περί απορρήτου
Διαβούλευση σχετικά με την καθιέρωση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής
ταυτότητας (ΕΕΤ) για νοσοκόμους, γιατρούς, φαρμακοποιούς, φυσικοθεραπευτές,
μηχανικούς, οδηγούς ορειβασίας & κτηματομεσίτες
1.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της παρούσας διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση των απόψεων ενδιαφερομένων
μερών ή ατόμων τα οποία αφορά το αντικείμενο της διαβούλευσης και η δημοσίευσή
τους ενδεχομένως στο Διαδίκτυο, υπό την ευθύνη του FROHN Martin, Προϊσταμένου
Διοικητικής Μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, ο
οποίος ασκεί καθήκοντα υπευθύνου επεξεργασίας.
Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία συγκεντρώνει και επεξεργάζεται
προσωπικά δεδομένα, εφαρμόζεται ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
2.

ΠΟΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ;

Δεδομένα ταυτοποίησης
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι αυτά που κρίνουμε
αναγκαία για τη συμμετοχή στη διαβούλευση, όπως όνομα/ επώνυμο/ επάγγελμα/
ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση/ αριθμός τηλεφώνου/ αριθμός φαξ των
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των απόψεών τους για τα σχετικά θέματα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιλογή εσωτερικών συμμετεχόντων γίνεται με κατάλληλη
δειγματοληψία από το Sysper2 ή το ComRef. Με βάση τη δειγματοληψία αυτή,
καταρτίζονται κατάλογοι που χρησιμοποιούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την
αποστολή προσκλήσεων συμμετοχής.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για λόγους οργάνωσης και διαχείρισης της
παρούσας διαβούλευσης είναι απαραίτητη για τη διοίκηση και τη λειτουργία της
Επιτροπής, όπως ορίζουν οι Συνθήκες, και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 13 της ΣΕΕ, καθώς
και τα άρθρα 244 έως 250 της ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 11 της ΣΕΕ.
Τεχνικές πληροφορίες
Το σύστημα χρησιμοποιεί «cookies» για την επικοινωνία μεταξύ πελάτη και
εξυπηρετητή. Συνεπώς, οι ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας πρέπει να επιτρέπουν τη
χρήση «cookies». Ωστόσο, το σύστημα δεν συλλέγει κανενός είδους πληροφορίες
προσωπικού ή εμπιστευτικού χαρακτήρα, ούτε διευθύνσεις IP από τον Η/Υ σας. Τα
«cookies» εξαφανίζονται μόλις λήξει η περίοδος επικοινωνίας.

3.

ΠΟΙΟΣ

ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ;

Οι απαντήσεις που θα ληφθούν, καθώς και η ταυτότητα του συμμετέχοντος στη
διαβούλευση, δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο, εκτός αν ο συμμετέχων προβάλει
αντίρρηση στη δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων, επικαλούμενος ότι η
δημοσίευση αυτή θα βλάψει τα έννομα συμφέροντά του. Στην περίπτωση αυτή, οι
απαντήσεις του μπορούν να δημοσιευθούν ανώνυμα. Διαφορετικά, οι απαντήσεις δεν θα
δημοσιευθούν καθόλου και το περιεχόμενό τους δεν θα ληφθεί, κατ’ αρχήν, υπόψη.
Τυχόν αντιρρήσεις όσον αφορά τη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να
αποστέλλονται στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διαβούλευση (βλ. στοιχεία
επικοινωνίας παρακάτω).
4.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ;

Οι απαντήσεις σας, καθώς και η γλώσσα που επιλέξατε γι’ αυτές, καταχωρίζονται σε
ασφαλή και προστατευμένη βάση δεδομένων, που φυλάσσεται στο Κέντρο Δεδομένων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δραστηριότητες του κέντρου αυτού διέπονται από τις
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις σχετικές με την ασφάλεια, καθώς και από τις
διατάξεις που έχει θεσπίσει η Διεύθυνση Ασφαλείας για εξυπηρετητές και υπηρεσίες
αυτού του είδους. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων είναι αδύνατη εκτός Επιτροπής.
Εντός της Επιτροπής, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων προϋποθέτει τη χρήση ονόματος
χρήστη/κωδικού πρόσβασης.
Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω μη κρυπτογραφημένης σύνδεσης
για την οποία χρησιμοποιείται το σύνηθες πρωτόκολλο http.
5.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ, ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Η ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ;

ΠΩΣ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ελέγξετε ποια προσωπικά σας δεδομένα έχουν
αποθηκευτεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να τα τροποποιήσετε, να τα διορθώσετε ή
να τα διαγράψετε, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας,
χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας και διατυπώνοντας με σαφήνεια
το αίτημά σας.
6.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα προσωπικά σας δεδομένα καταχωρίζονται σε κατάλογο στοιχείων επικοινωνίας που
χρησιμοποιείται εσωτερικά από υπαλλήλους της Επιτροπής, ώστε να μπορούν να
επικοινωνήσουν ενδεχομένως μαζί σας στο μέλλον, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
της Επιτροπής. Αν δεν συμφωνείτε με αυτό, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον
υπεύθυνο επεξεργασίας, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας και
διατυπώνοντας με σαφήνεια το αίτημά σας.
7.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ελέγξετε ποια προσωπικά σας δεδομένα έχουν
αποθηκευτεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να τα τροποποιήσετε, να τα διορθώσετε ή
να τα διαγράψετε, ή αν έχετε απορίες σχετικά με τη διαβούλευση ή όσον αφορά την
2

επεξεργασία στοιχείων στο πλαίσιο της διαβούλευσης ή τα δικαιώματά σας, μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης –η οποία λειτουργεί υπό την
εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας– χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία
επικοινωνίας:
Unit E4 Free movement of Professionals, Directorate General Internal Market and
Services
Τηλ.: +322-2993757
Φαξ: +322-2959331
MARKT-E4-EPC@ec.europe.eu
8.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Σε περίπτωση διαφωνίας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη
Προστασίας Δεδομένων.
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