
∆ήλωση περί απορρήτου 

1. Ηλεκτρονικό δελτίο επικοινωνίας µε τον επίτροπο µέσω του Europa 

Μόλις στείλετε το ερώτηµά σας, τα προσωπικά σας δεδοµένα συγκεντρώνονται και 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς που αναφέρονται λεπτοµερώς παρακάτω 
στο σηµείο 2. Το ηλεκτρονικό αυτό δελτίο εµπίπτει στην αρµοδιότητα της υπηρεσίας 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας της Μονάδας ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου και 
Εγγράφων της Γενικής Γραµµατείας. 

∆εδοµένου ότι µε το παρόν ηλεκτρονικό δελτίο συγκεντρώνονται προσωπικά δεδοµένα τα 
οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία, ισχύει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 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 πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουµε, για ποιο σκοπό 
και µε ποια τεχνικά µέσα; 

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω 
επεξεργασία είναι τα εξής: 

Όνοµα, επώνυµο και ηλεκτρονική διεύθυνση (υποχρεωτικά πεδία). 

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων είναι η συµµόρφωση προς τις 
διατάξεις του Κώδικα Ορθής ∆ιοικητικής Συµπεριφοράς, ο οποίος ορίζει ότι η Επιτροπή 
υποχρεούται να απαντά στα διάφορα ερωτήµατα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το 
ταχύτερο δυνατό. Μόλις στείλετε ένα ερώτηµα µέσω του ηλεκτρονικού δελτίου επικοινωνίας, 
τα προσωπικά σας δεδοµένα καταγράφονται µόνον εφόσον χρειάζονται για την αποστολή της 
απάντησης. Όλα τα προσωπικά δεδοµένα καθώς και το περιεχόµενο του ερωτήµατος 
υποβάλλονται σε επεξεργασία µέσω του συστήµατος διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
της Επιτροπής, η πρόσβαση στο οποίο είναι δυνατή µόνο σε συγκεκριµένο αριθµό χρηστών 
µέσω κωδικού χρήστη/κωδικού πρόσβασης. 

Τα δεδοµένα αυτά δεν πρόκειται να ξαναχρησιµοποιηθούν για άλλο σκοπό ασυµβίβαστο προς 
τον προαναφερθέντα, ούτε πρόκειται η ΕΕ να τα δηµοσιοποιήσει για σκοπούς άµεσης 
εµπορικής προώθησης. 

3. Για πόσο διάστηµα φυλάσσονται τα δεδοµένα σας; 

Τα προσωπικά σας δεδοµένα φυλάσσονται όσο διάστηµα χρειάζεται για να δοθεί απάντηση 
στο µήνυµά σας και να αναληφθεί κάθε περαιτέρω ενέργεια. 

4. Στοιχεία επικοινωνίας 

Εάν χρειάζεστε διευκρινίσεις σχετικά µε την επεξεργασία του ηλεκτρονικού σας µηνύµατος και 
των σχετικών προσωπικών σας δεδοµένων, µη διστάσετε να τις συµπεριλάβετε στο µήνυµά 
σας. 

5. ∆ικαίωµα προσφυγής 

Σε περίπτωση διαφοράς, µπορεί να υποβληθεί καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη 

Προστασίας ∆εδοµένων. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:EN:PDF
http://ec.europa.eu/civil_society/code/dealing_en.htm
http://europa.eu/institutions/others/edps/index_en.htm
http://europa.eu/institutions/others/edps/index_en.htm
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