ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Διαδικτυακή έρευνα συμπληρωματική της μελέτης «Μπορεί η Πράσινη
Συμφωνία να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στους
δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ;» – Συλλογή πληροφοριών μέσω της
EUSurvey
1.

Σύντομη περιγραφή
Στην παρούσα δήλωση απορρήτου εξηγείται γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
(εφεξής «η ΕτΠ») και οι ανάδοχοι του έργου της επεξεργάζονται ορισμένα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα κατά τη συγκέντρωση απαντήσεων σε διαβουλεύσεις μέσω της
εφαρμογής EUSurvey. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο
συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Εξηγείται πώς
μεριμνούμε για την προστασία όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η
ΕτΠ και ποια δικαιώματα μπορείτε να ασκήσετε όσον αφορά τα δεδομένα σας (δικαίωμα
πρόσβασης σε αυτά, διόρθωσής τους κ.τ.λ.).

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεσμεύονται να προστατεύουν και να σέβονται την ιδιωτική σας
ζωή. Καθότι κάθε διαδικτυακή πρόσκληση συμμετοχής σε ερωτηματολόγιο της EUSurvey (που
αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διατίθεται σε ιστότοπο εταίρου)
συνεπάγεται την υποβολή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ―τα οποία συλλέγουν και
επεξεργάζονται η ΕτΠ και οι ανάδοχοι του έργου της―, εφαρμόζεται ο κανονισμός
(ΕΕ) 2018/1725, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και
τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η παρούσα ειδική δήλωση απορρήτου αφορά τη συλλογή, μέσω διαδικτυακής έρευνας,
εμπειριών των τοπικών και περιφερειακών αρχών όσον αφορά τη μελέτη «Η Πράσινη
Συμφωνία και η κλιματική αλλαγή». Η έρευνα αυτή διενεργείται και αναρτάται δημόσια στο
Διαδίκτυο, μέσω της EUSurvey. Ορισμένοι επιλεγμένοι ενδιαφερόμενοι (παραλήπτες) θα
λάβουν έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την έρευνα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με
σκοπό τη διάδοσή της. Άλλοι δυνητικοί συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση μέσω συνδέσμου
που θα αναρτηθεί σε ορισμένους ιστοτόπους εταίρων. Η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της διεξαγόμενης μελέτης «Μπορεί η Πράσινη Συμφωνία να συμβάλει στην καταπολέμηση της
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κλιματικής αλλαγής στους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ;» (εφεξής «η μελέτη») που έχει
αναθέσει η ΕτΠ στην εταιρεία Milieu Consulting SRL, η οποία θα ενεργεί ως εκτελούσα την
επεξεργασία δεδομένων.
2.

Ποιος είναι αρμόδιος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;
Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι ο κ. Laurent THIEULE, διευθυντής της Διεύθυνσης Β
«Διεύθυνση Νομοθετικών Εργασιών 1» της ΕτΠ (ηλ. δ/νση: Studies-DLW1@cor.europa.eu).

3.

Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων;
Η έρευνα αποτελεί μέρος της μελέτης με τίτλο «Μπορεί η Πράσινη Συμφωνία να συμβάλει στην
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ;», την οποία
ανέθεσε η ΕτΠ στη Milieu Consulting SRL. Σκοπός είναι η συλλογή πληροφοριών για την
προετοιμασία της εν λόγω μελέτης.

Η συμμετοχή σε αυτήν είναι προαιρετική:

− Ο δημόσια προσπελάσιμος σύνδεσμος προς την έρευνα θα κοινοποιείται στους δυνητικούς
συμμετέχοντες με την ανάρτησή του σε επιλεγμένους ιστοτόπους. Όσοι συμμετέχουν στην
έρευνα θα καλούνται να δηλώσουν τη συγκατάθεσή τους κάνοντας κλικ στο κουμπί
«συμφωνώ» στο εισαγωγικό μέρος της διαβούλευσης. Η συγκατάθεση στη χρήση των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των απαντήσεων είναι υποχρεωτική για όσους
επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Χωρίς τη συγκατάθεσή τους, δεν είναι δυνατή η
υποβολή απαντήσεων.

− Ωστόσο, στην εισαγωγή της έρευνας, θα σημειώνεται η επιθυμία της ΕτΠ να έρθει σε επαφή
με τους συμμετέχοντες στην έρευνα για πιθανή συνέχεια που προτίθεται να δώσει σε αυτήν
(βλ. σημείο 11 κατωτέρω). Θα ορίζεται σαφής προθεσμία (οι επαφές αυτές μπορούν να
πραγματοποιηθούν μόνο εντός δύο ετών από τη δημοσίευση της έρευνας) και θα δίνεται,
εν προκειμένω, η σχετική επιλογή στους συμμετέχοντες στην έρευνα (κουμπιά «ναι»/«όχι»).
Η επιλογή «ναι» σε αυτό το στάδιο της έρευνας συνεπάγεται την καταχώριση του
ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συμμετέχοντος, καθώς
και της οντότητας στην οποία ανήκει, στη βάση δεδομένων της έρευνας «Η Πράσινη
Συμφωνία και η κλιματική αλλαγή». Η επιλογή «όχι» θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή
όλων των συλλεχθέντων στοιχείων επικοινωνίας εντός δύο μηνών από την ολοκλήρωση της
μελέτης.
4.

Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας;
Το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725: «το υποκείμενο των
δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για
έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς».

5.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία;
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Συλλέγονται / υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη
συμμετοχή στην προαναφερθείσα διαβούλευση, ήτοι:
− Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της
διαβούλευσης. Τα στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα
περιλαμβάνουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, το ονοματεπώνυμό τους
και το όνομα της οντότητας στην οποία ανήκουν.
Οι παραλήπτες με τους οποίους θα υπάρξει επικοινωνία για σκοπούς διάδοσης θα επιλεγούν
και θα ενημερωθούν μέσω της βάσης δεδομένων Dynamics της ΕτΠ και της εφαρμογής
αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Η ΕτΠ διατηρεί αυτή τη βάση δεδομένων σε καθεστώς
πλήρους διαφάνειας και σεβασμού της προστασίας των δεδομένων (βλ. τη σχετική δήλωση
απορρήτου εδώ: https://cor.europa.eu/el/Pages/legal-notice.aspx).
− Τεχνικά δεδομένα: οι συνεισφορές των συμμετεχόντων. Κάθε συνεισφορά αποτελείται από
ορισμένες απαντήσεις. Οι απαντήσεις δίνονται είτε μέσω πολλαπλών επιλογών είτε με την
εισαγωγή κειμένου ελεύθερης επιλογής (ανοικτές απαντήσεις).
6.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων σας προσωπικού
χαρακτήρα;
Αποδέκτες των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι το προσωπικό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
που
είναι
αρμόδιο
για
τη
διαχείριση
της
EUSurvey
(βλ.
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/privacystatement), καθώς και το προσωπικό της ΕτΠ και
η ανάδοχος (Milieu Consulting SRL) του έργου της μελέτης.
Η εκτελούσα την επεξεργασία δεδομένων Milieu Consulting SRL διατηρεί το δικαίωμα να
επιλέξει και να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας
―συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών των εκάστοτε οντοτήτων― στην τελική έκθεση της
μελέτης «Η Πράσινη Συμφωνία και η κλιματική αλλαγή», αλλά διασφαλίζοντας πάντοτε την
ανωνυμία των μεμονωμένων συμμετεχόντων.
Μόλις ολοκληρωθεί η τελική έκθεση της μελέτης και εγκριθεί από την ΕτΠ, η Milieu Consulting
SRL θα την παραδώσει στην ΕτΠ.
Όλα τα δικαιώματα που αφορούν την τελική έκθεση, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται
με τη διάδοσή της, θα μεταβιβαστούν από τη Milieu Consulting SRL στην ΕτΠ.
Η εκτελούσα την επεξεργασία δεδομένων, δηλαδή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη χρήση
προσωπικών και τεχνικών δεδομένων για τον σκοπό που ορίζεται στο σημείο 3 ανωτέρω είναι
η Milieu Consulting SRL (Chaussée de Charleroi 112, 1060 Brussels, Belgium).
Η εκτελούσα την επεξεργασία δεδομένων έχει ορίσει το εσωτερικό προσωπικό της που είναι
εξουσιοδοτημένο να διαχειρίζεται τα προσωπικά και τεχνικά δεδομένα που προσδιορίζονται
στο σημείο 3 ανωτέρω.
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Η εκτελούσα την επεξεργασία δεδομένων θα διατηρήσει τα δεδομένα σας για μέγιστο
διάστημα δύο μηνών μετά την ολοκλήρωση της μελέτης και στη συνέχεια θα διαγράψει τη
βάση δεδομένων της έρευνας από τα αρχεία της.
Εκτός από τις πληροφορίες που έχουν επιλεγεί για να συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση,
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των εκάστοτε οντοτήτων, η Milieu Consulting SRL ή η
ΕτΠ δεν διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους.

7.

Διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό;
Δεν προβλέπεται διαβίβαση δεδομένων.

8.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα σχετικά δικαιώματά σας;
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για να διορθώσετε
τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις, να περιορίσετε (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) την επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, να εγείρετε αντιρρήσεις ως προς
την επεξεργασία των δεδομένων σας και να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας προσωπικού
χαρακτήρα (εάν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία).
Κατά περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν
παρασχεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα σας
προσωπικού χαρακτήρα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα
δεδομένων). Επίσης, έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή.
Μπορείτε να απευθύνετε τα ερωτήματά σας στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Studies-DLW1@cor.europa.eu. Το ερώτημά σας θα εξεταστεί εντός προθεσμίας δεκαπέντε
εργάσιμων ημερών.
Έχετε δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
(edps@edps.europa.eu), εάν κρίνετε ότι τα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725
δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί εξαιτίας της επεξεργασίας των δεδομένων σας
προσωπικού χαρακτήρα από την ΕτΠ.

9.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;
Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρηθούν από την ΕτΠ για δύο έτη μετά την
ημερομηνία δημοσίευσης της έρευνας.
Εάν έχετε αρνηθεί, κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, να επικοινωνήσουμε μαζί σας
για οποιαδήποτε δραστηριότητα συνέχειάς της (βλ. σημείο 3 ανωτέρω), τα δεδομένα σας θα
διατηρηθούν το πολύ για δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.
Εκτός από την ονομασία των οντοτήτων που συμμετέχουν στην έρευνα, η εκτελούσα την
επεξεργασία δεδομένων θα δώσει προσοχή στην αφαίρεση της ονομαστικής αναφοράς σε
ιδιώτες από τα τεχνικά δεδομένα που συλλέγονται.

10.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ;
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Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που συνδέονται με τη μελέτη «Η Πράσινη Συμφωνία
και η κλιματική αλλαγή» δεν βασίζονται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή
αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ.
11.

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία για σκοπό
άλλο από εκείνον για τον οποίο συλλέχθηκαν;
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των
συμμετεχόντων στην έρευνα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της μελέτης
(εντός δύο ετών από την έναρξη της έρευνας «Η Πράσινη Συμφωνία και η κλιματική αλλαγή»)
για άλλες δραστηριότητες συνέχειας, όπως, για παράδειγμα, η διοργάνωση συνεδρίων,
ακροάσεων ή εκδηλώσεων με τοπικές και περιφερειακές αρχές που έχουν προσδιοριστεί ως
ενδιαφερόμενοι φορείς για τη μελέτη «Η Πράσινη Συμφωνία και η κλιματική αλλαγή».

12.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω εάν έχω ερωτήσεις ή παράπονα;
Για τυχόν ερωτήσεις σχετικές με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (StudiesDLW1@cor.europa.eu).
Μπορείτε, επίσης να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων
της ΕτΠ (data.protection@cor.europa.eu) και/ή τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
(edps@edps.europa.eu).

_____________
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