
Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)

EPALE - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη

Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου

Η EPALE είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (ΓΔ EAC) 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δεσμεύεται να εδραιώσει την EPALE ως αναπόσπαστο 
στοιχείο του τοπίου μάθησης ενηλίκων στην Ευρώπη.

Υπό την εποπτεία του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και
Πολιτισμού (EACEA), η καθημερινή διαχείριση της EPALE ασκείται από μια Κεντρική Υπηρεσία 
Υποστήριξης (CSS). Οι Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης (NSS) εργάζονται επίσης παράλληλα με
την CSS, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό της EPALE με ενδιαφέρον και μοναδικό 
περιεχόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την EPALE, πατήστε εδώ.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού 
(EACEA) δεσμεύεται για τη διατήρηση του ιδιωτικού απορρήτου σας. Η μεταχείριση όλων των 
προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων από τα όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας[1].

Η ακόλουθη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές βάσει των οποίων ο EACEA 
συλλέγει, διαχειρίζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων στα 
πλαίσια της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE).

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας 
(ελεγκτής δεδομένων);

Μονάδα ή υπηρεσία: Μονάδα Α5

Ιδιότητα: Επικεφαλής μονάδας

Ταχυδρομική διεύθυνση: Education Audiovisual and Culture Executive Agency, Avenue du 
Bourget 1, BOUR, BE-1140 Βρυξέλλες

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

2. Ποια προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας;

Υποχρεωτικά δεδομένα:
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• Όνομα

• Οργανισμός και διεύθυνση (κατά περίπτωση)

• Χώρα έδρας

• Γλώσσα(ες) σε χρήση

• Στοιχεία επικοινωνίας - π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Προαιρετικά δεδομένα:

• Σχετικοί θεματικοί τομείς ενδιαφέροντος

• Λειτουργίες ενδιαφέροντος στον ιστότοπο, π.χ. αναζήτηση συνεργατών

• Εθνικότητα

• Τηλέφωνο

• Επάγγελμα

3. Για ποιο λόγο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για εσωτερικούς σκοπούς που σχετίζονται με 
ταχυδρομικές αποστολές, διανομή πληροφοριών κ.τ.λ. Οι χρήστες θα έχουν, επίσης, τη 
δυνατότητα να επιλέγουν και να δημιουργούν πιο λεπτομερή προφίλ, τα οποία θα είναι 
δημόσια και θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν για να βρίσκουν συνεργάτες και άλλους χρήστες
που εργάζονται σε παρόμοιους τομείς σε όλη την Ευρώπη, ώστε να μοιράζονται βέλτιστες 
πρακτικές. Ωστόσο, θα αποτελεί επιλογή των χρηστών να μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες 
με την κοινότητα της EPALE.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα σχετικά σημεία της πλατφόρμας είναι απαραίτητη, 
προκειμένου να μπορούν οι χρήστες να βρίσκουν συνεργάτες, να δίνεται η δυνατότητα στους 
εγγεγραμμένους στην EPALE να επικοινωνούν και να συνεργάζονται υπό πνεύμα αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και σεβασμού, καθώς και για να υπάρχει δυνατότητα για ελεγκτικές 
δραστηριότητες, ώστε να αποτρέπεται η ανάρμοστη χρήση της πλατφόρμας.

4. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας και σε ποιους 
αποκαλύπτονται;

• Διορισμένο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
και Πολιτισμού (EAC) και της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL)

• Διορισμένο προσωπικό του EACEA

• Κεντρική υπηρεσία υποστήριξης (CSS) της EPALE, την οποία διαχειρίζεται η κοινοπραξία
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• Εθνικές υπηρεσίες υποστήριξης της EPALE, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την προώθηση
της EPALE στους τοπικούς και εθνικούς ενδιαφερόμενους και τη διατήρηση της 
επικοινωνίας μαζί τους. Η πλήρης λίστα των οργανισμών παρατίθεται σε αυτήν τη 
σελίδα: https://ec.europa.eu/epale/en/nss.

• Ερευνητές, αν διαθέτουν ειδική εξουσιοδότηση από τον ελεγκτή δεδομένων.

Σε περίπτωση ελέγχου ή διαφωνίας, τα όργανα που είναι επιφορτισμένα με εργασία 
παρακολούθησης ή επιθεώρησης, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία (π.χ. Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου, Ικανότητα Εσωτερικού Ελέγχου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF), Δικαστήρια της ΕΕ κ.τ.λ.).

5. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

• Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο εσωτερικών δικτύων 
τηλεπικοινωνίας (δεδομένα κίνησης και κατάλογοι) επιτρέπεται να αποκαλυφθούν σε 
μέλη της ομάδας κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης/του EACEA/της EAC/της EMPL και 
διατηρούνται καθ' όλη τη δράση της EPALE.

• Αναφορικά με τα στοιχεία επικοινωνίας: 1 χρόνο μετά από την τελευταία σύνδεση του 
χρήστη, τα δεδομένα θα ρυθμιστούν ως ανενεργά, δηλαδή, δεν θα είναι πλέον ορατά 
δημοσίως. 2 χρόνια μετά από την τελευταία σύνδεση του χρήστη, τα δεδομένα θα 
γίνουν ανώνυμα δια παντός και θα διατηρούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Τα 
στοιχεία επικοινωνίας θα γίνονται αμέσως ανώνυμα, κατόπιν αιτήματος του 
εγγεγραμμένου.

• Τα μηνύματα στα φόρα θα διατηρούνται καθ' όλη τη δράση της EPALE.

• Τα μηνύματα ή το εκπαιδευτικό υλικό που αναρτώνται στο κέντρο πόρων θα 
διατηρούνται καθ' όλη τη δράση της EPALE.

• Τα μηνύματα ή το εκπαιδευτικό υλικό που αναρτώνται στην κλειστή ομάδα των εθνικών
υπηρεσιών υποστήριξης και σε άλλες ομάδες θα διατηρούνται καθ' όλη τη δράση της 
EPALE.

• Τα αρχεία και οι αναρτήσεις σε ιστολόγια θα διατηρούνται καθ' όλη τη δράση της 
EPALE.

6. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως το δικαίωμα πρόσβασης και 
διόρθωσης των δεδομένων που σας αφορούν;

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα μπορούν να έχουν πρόσβαση, να 
διορθώνουν και να διαγράφουν τα δεδομένα τους αυτόνομα μέσα από την πλατφόρμα.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν και να εξαιρούνται από ορισμένες λειτουργίες, για 
παράδειγμα, μπορούν να διαθέτουν ένα προφίλ χρήστη, αλλά μπορεί να μη θέλουν το προφίλ 
τους να εμφανίζεται δημοσίως κατά την αναζήτηση συνεργατών κ.τ.λ.

https://ec.europa.eu/epale/en/nss


Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με τον ελεγκτή δεδομένων (βλ. σημείο 1 πιο πάνω), σε 
περίπτωση που θέλετε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες ή να απενεργοποιήσετε τον 
λογαριασμό σας.

7. Το δικαίωμά σας για προσφυγή σε περίπτωση διαφωνίας για οποιοδήποτε ζήτημα 
αφορά στα προσωπικά δεδομένα

Σε περίπτωση σύγκρουσης για οποιοδήποτε ζήτημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
μπορείτε να απευθυνθείτε στον ελεγκτή στην προαναφερθείσα διεύθυνση και τις λειτουργικές 
ταχυδρομικές θυρίδες. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων του EACEA στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eacea-data-
protection@ec.europa.eu .

Σε περίπτωση που η διαφωνία δεν επιλυθεί από τον ελεγκτή, μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να 
υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων: Ιστότοπος 
http://www.edps.europa.eu· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: edps@edps.europa.eu .

8. Σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Οι νομικές βάσεις για αυτήν τη νέα πρωτοβουλία είναι:

• η απόφαση 1720/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Νοεμβρίου 2006 (ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 45), για τη θέσπιση προγράμματος 
δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησης, η οποία τροποποιήθηκε ακολούθως από την 
απόφαση αριθ. 1357/2008/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 2008 (ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 56) , και το πρόγραμμα εργασίας 
για το 2012 της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

• Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 11ης Δεκεμβρίου 2013, (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50-73) για τη θέσπιση του 
προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 
1719/2006/EΚ, αριθ. 1720/2006/EΚ και αριθ. 1298/2008/EΚ, και το πρόγραμμα 
εργασίας για το 2015 της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τις Ecorys/Intrasoft (κωδ.: 2012-5529/001-001)

Προδιαγραφές υποβολής προσφοράς για EPALE - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση
Ενηλίκων στην Ευρώπη – EACEA/2012/05

Κλειστή πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με τις ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
EPALE – EACEA αριθ. 04/2014 και 01/2015
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Μνημόνιο συνεννόησης για την παροχή υπηρεσίας «FPFIS-CMS» που συνυπογράφηκε από τον
EACEA και την DIGIT (κωδ.: DIGIT – 00488-00)

[1]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, ΕΕ L8 της 
12.1.2001, σ. 1.
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