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Δήλωση περί απορρήτου  
Διαβουλεύσεις σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού 

 

1. ΣΤΟΧΟΣ 

Στόχος της παρούσας διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση των απόψεων ενδιαφερομένων 
μερών ή ατόμων που έχουν σχέση με το αντικείμενο της διαβούλευσης και η δημοσίευσή 
τους στο Διαδίκτυο1. 

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης συγκεντρώνονται προσωπικά δεδομένα τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, ισχύει ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 
45/2001 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. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ; 

Τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, είναι όνομα/ 
επώνυμο/ επάγγελμα/ ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση/ αριθμός τηλεφώνου/ 
αριθμός φαξ των συμμετεχόντων, καθώς και απόψεις για τα ζητήματα τα οποία αφορά η 
εκάστοτε διαβούλευση. 

3. ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ; 

Η συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων διεξάγονται υπό την αρμοδιότητα του 
Προϊστάμενου της διοικητικής μονάδας της ΓΔ Ανταγωνισμού, που αναφέρεται στη 
σελίδα της διαβούλευσης, ο οποίος ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων. 

Οι συνεισφορές στη διαβούλευση, καθώς και η ταυτότητα του συνεισφέροντος, 
δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο, εκτός εάν ο συνεισφέρων αντιτίθεται στη δημοσίευση των 
προσωπικών του δεδομένων. Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να υποβάλετε μη εμπιστευτική 
εκδοχή της απάντησής σας για τον δικτυακό μας τόπο.  

 

                                                 
1 Ο κατάλογος των διαβουλεύσεων που έχουν ολοκληρωθεί και των παρατηρήσεων  που έχουν ληφθεί 
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Κάθε αντίρρηση σχετικά με τη δημοσίευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 
να σταλεί στην ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη διαβούλευση.    

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ 

Η συνεισφορά σας και τα προσωπικά σας δεδομένα καταχωρούνται σε ασφαλή και 
προστατευμένη βάση δεδομένων που φιλοξενείται στο Κέντρο Δεδομένων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις ασφαλείας της Επιτροπής για αυτό το 
είδος διακομιστή και αυτό το είδος υπηρεσιών. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων είναι 
αδύνατη εκτός Επιτροπής. Εντός Επιτροπής, η πρόσβαση είναι δυνατή με τη χρήση 
ατομικού ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης. 

5. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; 

Οι πληροφορίες που σας αφορούν δύνανται να διατηρηθούν στη βάση δεδομένων κατά  
το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον κοινό κατάλογο τήρησης αρχείων της 
Επιτροπής.  Οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης δύνανται να κάνουν χρήση των 
δεδομένων αυτών προκειμένου να έλθουν σε επαφή μαζί σας στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της Επιτροπής.  Εάν δεν συμφωνείτε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας των δεδομένων και διατυπώστε το αίτημά σας.    

6. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ελέγξετε ποια προσωπικά σας στοιχεία 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 
επεξεργασία στοιχείων στο πλαίσιο της διαβούλευσης ή τα δικαιώματά σας, μη 
διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης η οποία τελεί υπό την εποπτεία 
του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας 
που διατίθενται στη σελίδα της διαβούλευσης. 

7. ΠΡΟΣΦΥΓΗ  

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