Ειδική δήλωση περί απορρήτου
Δημόσια διαβούλευση για τη χρήση των ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
εφεξής καλούμενη «διαβούλευση»
1.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση
των ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διαβούλευση διενεργείται υπό την ευθύνη
του Προϊσταμένου της Μονάδας COMM A/5 «Ιστότοπος Europa» της Γενικής
Διεύθυνσης Επικοινωνίας, ο οποίος ασκεί καθήκοντα υπευθύνου επεξεργασίας. Τα
αποτελέσματα της διαβούλευσης θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας
των ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η συμμετοχή στη διαβούλευση είναι προαιρετική.
Δεδομένου ότι η διαβούλευση αυτή συγκεντρώνει και επεξεργάζεται προσωπικά
δεδομένα, εφαρμόζεται η οδηγία 2009/136/ΕΚ για τα δικαιώματα των χρηστών όσον
αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο κανονισμός 2001/45/ΕΚ
σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τη διοργάνωση και διαχείριση της
διαβούλευσης είναι απαραίτητη για να μπορεί η Επιτροπή να ασκεί τα καθήκοντα που
προβλέπονται στις Συνθήκες, και ειδικότερα στα άρθρα 5 και 13 της ΣΕΕ, τα άρθρα 244250 της ΣΛΕΕ και τα άρθρα 1 και 11 της ΣΕΕ.
2.

ΠΟΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ;

Η διαβούλευση αυτή διενεργείται με τη χρήση εργαλείου (SurveyMonkey) τρίτου
μέρους. Οι χρήστες θα κατευθύνονται στον ιστότοπο του SurveyMonkey για να
απαντήσουν στις ερωτήσεις της διαβούλευσης. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το εργαλείο
τρίτου μέρους διαθέτει τη δική του πολιτική περί απορρήτου. Η συμμετοχή στη
διαβούλευση είναι προαιρετική.
Οι παράμετροι της διαβούλευσης έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να μην ανιχνεύονται
αυτόματα οι διευθύνσεις IP ή οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών.
Στο τέλος της διαβούλευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν την
ηλεκτρονική τους διεύθυνση εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν σε περαιτέρω έρευνες
γύρω από τους ιστότοπους της Επιτροπής. Αυτό είναι προαιρετικό και οι ηλεκτρονικές
διευθύνσεις δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτα μέρη.
Ο ιστότοπος SurveyMonkey χρησιμοποιεί cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα είδη
cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Τα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος Europa για να ενημερώσει τους χρήστες
σχετικά με τη διαβούλευση (μέσω αναδυόμενου παραθύρου) δεν περιλαμβάνουν
προσωπικά δεδομένα και θα υπάρχουν για τρεις εβδομάδες μόνον.

3.

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ;

Πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά δεδομένα καθώς και σε όλες τις πληροφορίες που
συλλέγονται στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης παρέχεται μόνο σε συγκεκριμένους
χρήστες μέσω ονόματος χρήστη/ κωδικού πρόσβασης, και κατά περίπτωση σε υπηρεσίες
στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα εποπτείας ή ελέγχου σύμφωνα με τη νομοθεσία της
ΕΕ. Οι χρήστες αυτοί είναι μέλη της Μονάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («Europa
unit» - COMM.A.5) που διοργανώνει τη διαβούλευση.
Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν κοινοποιείται σε άλλα άτομα εκτός των παραπάνω ή
εκτός του προαναφερόμενου νομικού πλαισίου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους με σκοπό την
άμεση προώθηση προϊόντων.
4.

ΠΩΣ ΦΥΛΑΣΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ;

Τα προσωπικά δεδομένα και όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε στο πλαίσιο της
προαναφερθείσας διαβούλευσης αποθηκεύονται σε υπολογιστή του εξωτερικού
υπεργολάβου όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο οποίος εκτελεί την επεξεργασία και είναι
υποχρεωμένος να τα προστατεύει και να τα διαχειρίζεται ως απόρρητα σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) 45/2001.
5.

ΠΩΣ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ, ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Η ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ;

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

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Στο τέλος της διαβούλευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν την
ηλεκτρονική τους διεύθυνση εφόσον επιθυμούν να λάβουν μέρος σε άλλες έρευνες.
Τα προσωπικά σας δεδομένα καταχωρίζονται σε κατάλογο στοιχείων επικοινωνίας που
κοινοποιείται σε υπαλλήλους της Επιτροπής, ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν
ενδεχομένως μαζί σας στο μέλλον, στο πλαίσιο ερευνών για τους ιστότοπους της
Επιτροπής. Τα δεδομένα αυτά παραμένουν για 1 έτος μετά το πέρας της διαβούλευσης.
7.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Αν έχετε ερωτήσεις όσον αφορά τη διαβούλευση, ή για τα δεδομένα που υπόκεινται σε
επεξεργασία στο πλαίσιο της διαβούλευσης, ή για τα δικαιώματά σας, μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία του
υπευθύνου επεξεργασίας:
Μονάδα «Ιστότοπος Europa», ΓΔ Επικοινωνίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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