
Περίληψη των κατευθυντήριων γραμμών προστασίας δεδομένων για τους χρήστες του IMI.  

 Σε τι μου είναι χρήσιμο το ΙΜΙ; 

Το ΙΜΙ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν περιορισμένο αριθμό τομέων και για συγκεκριμένους 

σκοπούς που καθορίζει η σχετική νομοθεσία της ΕΕ. Επικαιροποιημένος κατάλογος διατίθεται εδώ. 

 Γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιώ το ΙΜΙ αντί για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή το 
τηλέφωνο;  

Το ΙΜΙ αναπτύχθηκε με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων και 

προσφέρει υψηλότερο επίπεδο προστασίας των δεδομένων και ασφάλειας από ό,τι το 

παραδοσιακό ή το μη κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο ή το φαξ. Το ΙΜΙ 

σας παρέχει επίσης απόδειξη της ανταλλαγής πληροφοριών με τη μορφή αναφοράς που 

υπογράφεται ψηφιακά 

 Μπορώ να ανταλλάσσω ευαίσθητες πληροφορίες μέσω του ΙΜΙ; 

Ναι, μπορείτε και μάλιστα επιβάλλεται να χρησιμοποιείτε το IMI για την ανταλλαγή ευαίσθητων 

δεδομένων (όπως π.χ. πληροφοριών για πειθαρχικές, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις) εφόσον (i) 

κάτι τέτοιο επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (βλέπε σημείο 1 παραπάνω) και (ii) είναι 

ανάγκη να ληφθεί απόφαση στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

 Χρειάζομαι τη συναίνεση του ενδιαφερομένου προτού απαντήσω σε ερωτήσεις που τον 
αφορούν στο ΙΜΙ; 

Όχι.1 Τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών υποβάλλονται σε επεξεργασία στο ΙΜΙ βάσει 

συγκεκριμένων διατάξεων της νομοθεσίας της ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να ζητηθεί η συναίνεση του 

ενδιαφερομένου.  

 Υποχρεούμαι να ενημερώσω τους πολίτες ότι χρησιμοποιώ το ΙΜΙ για να ανταλλάσσω 
πληροφορίες που τους αφορούν; 

Κατ’ αρχήν οι πολίτες δικαιούνται να ενημερώνονται σχετικά, αλλά όχι απαραίτητα σε ατομική 

βάση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις Κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία 

δεδομένων στο ΙΜΙ. 

 Τι συμβαίνει αν κάποιος πολίτης ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα; 

Οι πολίτες δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία μπορούν να 

διορθώσουν ή και να διαγράψουν. Για λεπτομερή ενημέρωση ως προς τη διαδικασία, δείτε τις 

Κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία δεδομένων στο ΙΜΙ. 

 Τι ισχύει σχετικά με την ασφάλεια; 

Η ασφάλεια του ΙΜΙ και των λειτουργιών του εξαρτάται και από εσάς. Θα πρέπει να τηρείτε τα 

μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει η αρχή σας στα εργαλεία πληροφορικής που χρησιμοποιεί για την 

επεξεργασία δεδομένων. Θα πρέπει να φυλάσσετε πάντοτε προσεκτικά τους προσωπικούς σας 

κωδικούς πρόσβασης και ασφαλείας, και (αν είστε αρμόδιος για τη διαχείριση χρηστών) να 

φροντίζετε ώστε οι κατάλογοι χρηστών του ΙΜΙ να είναι πάντοτε επικαιροποιημένοι. 

 Πού θα βρω περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων στο ΙΜΙ; 

                                                           
1  Με εξαίρεση το SOLVIT, όπου η συναίνεση αποκτάται κανονικά μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου 

καταγγελίας. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_el.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/data_protection_guidelines_el.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/data_protection_guidelines_el.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/data_protection_guidelines_el.pdf


Αν έχετε κι άλλες απορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων, διαβάστε τις Κατευθυντήριες 

γραμμές για την προστασία δεδομένων στο ΙΜΙ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες 

στον δικτυακό τόπο του ΙΜΙ. Επίσης, ο εθνικός σας συντονιστής ΙΜΙ (NIMIC) είναι ο κύριος αρμόδιος 

επικοινωνίας για θέματα προστασίας δεδομένων. 

Το ΙΜΙ λειτουργεί με βάση τον κανονισμό ΙΜΙ
2
 ο οποίος, μεταξύ άλλων, καθορίζει τους κανόνες που διέπουν 

την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο ΙΜΙ θα βρείτε στις 

Κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία δεδομένων στο ΙΜΙ και στον ιστότοπο του ΙΜΙ: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_el.html. 

Στοιχεία επικοινωνίας του NIMIC: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_el.html 

 

 

                                                           
2  Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 

Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την 

Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ («κανονισμός ΙΜΙ»), ΕΕ L 316, 14.11.2012, σ. 
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