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1. Εισαγωγή 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής: Επιτροπή) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας 

δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και στη συνέχεια 

επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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 (ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001). 

Στην παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής εξηγείται ο λόγος επεξεργασίας 

των προσωπικών σας δεδομένων, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των 

παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, πώς χρησιμοποιούνται αυτά και ποια δικαιώματα 

έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας του 

υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για να ασκείτε τα 

δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου 

Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. 

Οι πληροφορίες σχετικά με την πράξη επεξεργασίας «Σύστημα πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά» που έχει αναλάβει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων παρέχονται στη 

συνέχεια. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
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2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Στόχος του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά IMI είναι να βελτιωθεί η 

λειτουργία της ενιαίας αγοράς μέσω της διευκόλυνσης της διοικητικής συνεργασίας και της 

αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ενός 

αξιόπιστου εργαλείου για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων 

ορισμένων προσωπικών δεδομένων) μεταξύ των εθνικών διοικήσεων των κρατών μελών του 

ΕΟΧ και, όπου προβλέπεται στις ισχύουσες πράξεις της Ένωσης, της Επιτροπής, των θεσμικών 

και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης. Το ΙΜΙ λειτουργεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1024/2012 (κανονισμός ΙΜΙ) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διοικητική συνεργασία σε 

τομείς που απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού ΙΜΙ και για πιλοτικά έργα (άρθρο 4 

του κανονισμού ΙΜΙ). Οι πληροφορίες ανταλλάσσονται με δομημένο τρόπο, σύμφωνα με 

προκαθορισμένες διαδικασίες και, στις περισσότερες περιπτώσεις, βάσει προμεταφρασμένων 

ερωτήσεων και απαντήσεων.  

Η παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής καλύπτει το τμήμα του ΙΜΙ για το 

οποίο είναι υπεύθυνη η Επιτροπή (υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων), δηλαδή τα εξής:  

a) Εξασφάλιση της ασφάλειας, της διαθεσιμότητας, της συντήρησης και της ανάπτυξης 

του λογισμικού και της υποδομής ΤΠ για το ΙΜΙ· 

b) Συλλογή προσωπικών δεδομένων και εγγραφή των χρηστών της Επιτροπής, των 

θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης και των εθνικών 

συντονιστών ΙΜΙ, καθώς και αποθήκευση και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων 

όλων των χρηστών του ΙΜΙ·  

c) Αποθήκευση, κλείδωμα, διαγραφή και (σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν 

αιτήματος των αρμόδιων αρχών) ανάκτηση προσωπικών δεδομένων των προσώπων 

που αποτελούν αντικείμενο ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά όχι συλλογή ή θέαση των 

εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Ως εκ τούτου, η παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής δεν αφορά τις 

δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που ασκούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 

άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού IMI. 

Η Επιτροπή επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα στο ΙΜΙ, όπως 

προβλέπεται στα κεφάλαια ΙΙ έως V του κανονισμού IMI. 

Σκοπός της επεξεργασίας 

I. Η Επιτροπή πρέπει να γνωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών του ΙΜΙ, ώστε να 

συνεργάζεται αποτελεσματικά με τα κράτη μέλη για τη διαχείριση του συστήματος. 

Αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από την 

Επιτροπή για σκοπούς συμβατούς με τον κανονισμό ΙΜΙ, όπως είναι π.χ. η 

παρακολούθηση της χρήσης του συστήματος από τους συντονιστές του ΙΜΙ και την 

Επιτροπή, η επικοινωνία, η εκπαίδευση και η ανάληψη πρωτοβουλιών 

ευαισθητοποίησης, καθώς και η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη διοικητική 

συνεργασία ή την αμοιβαία συνδρομή στην εσωτερική αγορά.  

II. Όσον αφορά την προσωρινή αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των ατόμων 

που αποτελούν αντικείμενο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών 

αρχών, ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων στο ΙΜΙ είναι η στήριξη της 

διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών βάσει της 

νομοθεσίας της ΕΕ για τον τομέα της εσωτερικής αγοράς που παρατίθεται στο 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:EN:PDF
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παράρτημα του κανονισμού ΙΜΙ ή στο πλαίσιο πιλοτικού έργου βάσει του άρθρου 4 

του κανονισμού ΙΜΙ. 

Τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε για την 

κατάρτιση προφίλ ή την άμεση εμπορική προώθηση. 

3. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων; 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της έννομης υποχρέωσης την 

οποία υπέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 

κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725) σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 8 και το παράρτημα του 

κανονισμού (ΕΕ) 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 της Επιτροπής (« κανονισμός ΙΜΙ»). 

4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε; 

Για τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας, η Επιτροπή μπορεί να επεξεργαστεί τις ακόλουθες 

κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: 

 Στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών ΙΜΙ: ονοματεπώνυμο, επαγγελματικό τηλέφωνο, 

φαξ, ονομασία του φορέα και ηλεκτρονική διεύθυνση. Στοιχεία επικοινωνίας 

υποβάλλονται από τα υποκείμενα των δεδομένων ή από τον φορέα τους. 

 Προσωπικά δεδομένα ατόμων για τα οποία ανταλλάσσονται πληροφορίες στο 

σύστημα: τα είδη δεδομένων καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για την 

εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή δεν χρειάζεται να έχει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα, 

τα οποία αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της Επιτροπής, εκτός εάν αυτό απαιτείται 

από διάταξη νομικής πράξης της Ένωσης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ή στο 

πλαίσιο πιλοτικού έργου δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού IMI. 

 

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο 

για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών.  

Ι. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ΙΜΙ (του προσωπικού των αρμοδίων αρχών) 

διατηρούνται για όσο διάστημα αυτοί εξακολουθούν να είναι χρήστες του ΙΜΙ. Όταν φυσικά 

πρόσωπα παύουν να είναι χρήστες του ΙΜΙ, τα προσωπικά τους δεδομένα κλειδώνονται 

(αποκλείεται δηλαδή η πρόσβαση σ' αυτά μέσω της κανονικής διεπαφής του ΙΜΙ με τεχνικά 

μέσα) για 3 χρόνια. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να υποστούν επεξεργασία μόνο για να 

αποδειχθεί μια πράξη ανταλλαγής πληροφοριών και διαγράφονται στο τέλος της τριετούς 

περιόδου.  

ΙΙ. Τα προσωπικά δεδομένα ατόμων για τα οποία ανταλλάσσονται πληροφορίες στο σύστημα 

διατηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στη σχετική πράξη της Ένωσης. Όταν οι 

περίοδοι διατήρησης δεν καθορίζονται στην πράξη της Ένωσης, τα προσωπικά δεδομένα 

κλειδώνονται 6 μήνες μετά την επίσημη περάτωση της διαδικασίας διοικητικής συνεργασίας. 

Οι χρήστες του ΙΜΙ δεν έχουν πρόσβαση στα κλειδωμένα δεδομένα, τα οποία διαγράφονται 

αυτόματα 3 χρόνια μετά την επίσημη περάτωση της διοικητικής διαδικασίας. Ανώνυμες 
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πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, εξακολουθούν να διατηρούνται στο ΙΜΙ για 

στατιστικούς σκοπούς. 

6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, βάσεις 

δεδομένων, τηλεφορτωθείσες δέσμες δεδομένων κ.λπ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το IMI ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ισχύουν για όλα τα 

συστήματα πληροφοριών της Επιτροπής σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της 

Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας 

και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά 

τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για 

την ασφάλεια στο διαδίκτυο καθώς και για την αντιμετώπιση του κινδύνου απώλειας 

δεδομένων, της αλλοίωσης των δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, 

λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει η επεξεργασία και η φύση των προσωπικών 

δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιορίζουν, μεταξύ άλλων, 

την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα 

οποία πρέπει να τα γνωρίζουν για την εκτέλεση της πράξης επεξεργασίας. 

Επιπλέον, κάθε χρήστης του IMI πρέπει να εφαρμόζει οργανωτικά μέτρα ασφαλείας στην 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Ειδικότερα, 

κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πρέπει να εφαρμόζονται σε προσωπικά δεδομένα που εξάγονται 

από το IMI και υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός του συστήματος (π.χ. σε έντυπη αναφορά ή 

με αρχειοθέτηση εκτός του IMI). 

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται; 

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, ως χρήστη του ΙΜΙ, παρέχεται στο προσωπικό της 

Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση αυτής της πράξης επεξεργασίας και στο 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό αρχών των κρατών μελών σύμφωνα με την αρχή «ανάγκη να 

γνωρίζω». Το προσωπικό αυτό δεσμεύεται από νόμιμες υποχρεώσεις και, όταν απαιτείται, από 

πρόσθετες συμφωνίες τήρησης του απορρήτου. 

Η Επιτροπή παρέχει και διαχειρίζεται το λογισμικό και την υποδομή ΤΠ για το ΙΜΙ, εγγυάται την 

ασφάλεια του ΙΜΙ, διαχειρίζεται το δίκτυο των εθνικών συντονιστών του ΙΜΙ και φροντίζει για 

την κατάρτιση και την τεχνική βοήθεια προς τους χρήστες του ΙΜΙ. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση 

μόνο σε προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων 

της που καθορίζονται στον κανονισμό ΙΜΙ.  

Εντός των ορίων του άρθρου 15 του κανονισμού ΙΜΙ, τα μέλη της ομάδας IMI της Επιτροπής 

έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ΙΜΙ.  

Κατ' αρχήν, το προσωπικό της Επιτροπής δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του 

ατόμου  για το οποίο ανταλλάσσονται πληροφορίες στο σύστημα (το «υποκείμενο ανταλλαγής 

δεδομένων»), με εξαίρεση την περίπτωση όπου μία από τις νομικές πράξεις που υποστηρίζει 

το ΙΜΙ προβλέπει συγκεκριμένο ρόλο για την Επιτροπή. Ωστόσο, για τεχνικούς λόγους, τα μέλη 

της ομάδας ΙΜΙ της Επιτροπής μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα 

ενός υποκειμένου δεδομένων, προκειμένου:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0046&qid=1562933522792&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0046&qid=1562933522792&from=EN
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 να ανακτήσουν, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής, τα προσωπικά δεδομένα που 

έχουν κλειδωθεί και για τα οποία το υποκείμενο των δεδομένων έχει ασκήσει το 

δικαίωμά του για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή  

 να διαγράψουν τα προσωπικά δεδομένα από το ΙΜΙ πριν από τη λήξη της 

κανονικής περιόδου διατήρησης, για κάθε περίπτωση χωριστά, κατόπιν ρητού 

αιτήματος της αρμόδιας αρχής που συμμετέχει στη διαδικασία διοικητικής 

συνεργασίας και με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει δώσει τη 

συγκατάθεσή του.   

Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο ΙΜΙ δεν παρέχονται σε τρίτους, παρά μόνο στον 

βαθμό και για τον σκοπό που ενδεχομένως μας επιβάλλει ο νόμος. 

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε; 

Ως χρήστης ΙΜΙ ή άτομο για το οποίο ανταλλάσσονται πληροφορίες, έχετε συγκεκριμένα 

δικαιώματα βάσει των άρθρων 14 έως 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα 

πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα 

περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κατά περίπτωση, έχετε 

επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή το δικαίωμα στη φορητότητα των 

δεδομένων. 

I. Ως χρήστης ΙΜΙ, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων ή, σε περίπτωση διαφωνίας μαζί του, με τον 

υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε επίσης να 

απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 παρακάτω. 

Κάθε αίτημα για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα θα διεκπεραιώνεται εντός ενός 

μηνός. Κάθε άλλο από τα προαναφερόμενα αιτήματα θα εξετάζεται εντός 15 

εργάσιμων ημερών . 

II. Αν πιστεύετε ότι είστε άτομο για το οποίο ανταλλάσσονται πληροφορίες στο ΙΜΙ και 

επιθυμείτε να συμβουλευθείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να ζητήσετε τη 

διαγραφή ή την τροποποίησή τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές 

ή τους επαγγελματικούς φορείς με τους οποίους είχατε επαφές ή με οποιονδήποτε 

άλλον χρήστη του ΙΜΙ που συμμετείχε στη διαδικασία διοικητικής συνεργασίας που 

σας αφορά. 

Αν η απάντηση που θα λάβετε δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε με 

άλλον χρήστη ΙΜΙ που συμμετέχει στη διαδικασία είτε να υποβάλετε καταγγελία 

ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων. Ο κατάλογος των αρχών 

προστασίας δεδομένων βρίσκεται στη διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm 

Έχετε υπόψη σας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η εθνική ή η ενωσιακή νομοθεσία μπορεί να 

επιτρέπει εξαιρέσεις όσον αφορά το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα προσωπικά σας 

δεδομένα ή για διόρθωση ή διαγραφή αυτών.  

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο ορισμένων συγκεκριμένων 

πράξεων επεξεργασίας, παρακαλείσθε να παραθέσετε στην αίτησή σας την περιγραφή τους 

(δηλ. τα στοιχεία αναφοράς τους, σύμφωνα με το σημείο 10 παρακάτω). 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
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9. Στοιχεία επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ή αν 

έχετε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή ανησυχίες, ή αν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με 

τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, στη διεύθυνση: 

European Commission, Directorate - General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship 

and SMEs, DG GROW Unit E.4 - Promoting compliance - E-mail: GROW-IMI@ec.europa.eu.  

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής 

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-

OFFICER@ec.europa.eu) όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) 

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (υποβάλλοντας καταγγελία) στον Ευρωπαίο επόπτη 

προστασίας δεδομένων (edps@edps.europa.eu ή https://edps.europa.eu/data-protection/our-

role-supervisor/complaints_en) σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας βάσει του 

κανονισμού (EΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 

προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

10. Πού μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες; 

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των 

διενεργούμενων από την Επιτροπή πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων οι οποίες 

έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται 

μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο του υπευθύνου 

προστασίας δεδομένων με τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-00373. 
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