Ειδική δήλωση περί απορρήτου για τη δημόσια διαβούλευση
για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και έναν αριθμό
ευρωπαϊκής κοινωνικής ασφάλισης
1. Στόχος
Στην ομιλία του το 2017 για την κατάσταση της Ένωσης, ο Πρόεδρος Juncker ανήγγειλε σχέδια
για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (EΑΕ) που θα διασφαλίζει τη δίκαιη, απλή και αποτελεσματική
επιβολή των ενωσιακών κανόνων για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και για τη
θέσπιση αριθμού ευρωπαϊκής κοινωνικής ασφάλισης (ΑΕΚΑ) που αναμένεται να απλουστεύσει
και να εκσυγχρονίσει τις αμφίδρομες σχέσεις των πολιτών με τις διοικήσεις σε ένα ευρύ φάσμα
τομέων πολιτικής. Οι νομοθετικές προτάσεις για τις δύο πρωτοβουλίες έχουν εξαγγελθεί στο
πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018 και η έγκρισή τους
προγραμματίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2018.
Στόχος της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης είναι να συλλέξει τις απόψεις και τις γνώμες των
ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα ζητήματα αυτά, προκειμένου να ενημερωθεί η διαδικασία
εκτίμησης επιπτώσεων.
Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη διαδικτυακή υπηρεσία συγκεντρώνει και στη συνέχεια
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) 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 θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

2. Ποιες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και με ποια τεχνικά μέσα;
Δεδομένα ταυτοποίησης
Τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνουμε και στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε είναι εκείνα
που κρίνονται αναγκαία για τη συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση, όπως ονοματεπώνυμο,
ηλεκτρονική διεύθυνση, ηλικία και τρέχουσα απασχόληση, καθώς και οι απόψεις των
συμμετεχόντων για τα θέματα της διαβούλευσης.
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες της οργάνωσης και
διαχείρισης της παρούσας διαβούλευσης είναι απαραίτητη για τη διοίκηση και τη λειτουργία της

Επιτροπής, σύμφωνα με τις Συνθήκες και ειδικότερα με τα άρθρα 5, 7 και 211 - 219 της Συνθήκης
ΕΚ.
Τεχνικές πληροφορίες
Το σύστημα χρησιμοποιεί «cookies» για την επικοινωνία μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή.
Συνεπώς, οι ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση των «cookies».
Ωστόσο, το σύστημα δεν συλλέγει κανενός είδους προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες,
ούτε και διευθύνσεις IP από τον υπολογιστή σας. Τα «cookies» διαγράφονται αυτόματα μόλις
λήξει η επικοινωνία.

3. Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν και σε ποιον κοινοποιούνται
οι πληροφορίες αυτές;
Οι απαντήσεις, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας του συμμετέχοντος στη διαβούλευση
δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, εκτός αν ο συμμετέχων διαφωνεί με τη δημοσίευση των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, με την αιτιολογία ότι η δημοσίευση θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του.
Στην περίπτωση αυτή, οι απαντήσεις μπορούν να δημοσιευτούν ανώνυμα. Διαφορετικά, οι
απαντήσεις δεν θα δημοσιευτούν και το περιεχόμενό τους δεν θα ληφθεί, κατ’ αρχήν, υπόψη.
Τυχόν αντιρρήσεις ως προς αυτό πρέπει να σταλούν στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη
διαβούλευση (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους με σκοπό την άμεση
προώθηση προϊόντων.

4. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες σας;
Οι απαντήσεις σας, μαζί με τη γλώσσα στην οποία έχετε επιλέξει να λάβετε την απάντηση,
καταχωρίζονται σε ασφαλή και προστατευμένη βάση δεδομένων που φυλάσσεται στο Κέντρο
Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι δραστηριότητες του οποίου διέπονται από τις
αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια και από τις διατάξεις που έχει θεσπίσει η
Διεύθυνση Ασφάλειας για τέτοιου είδους διακομιστές και υπηρεσίες. Η πρόσβαση στη βάση
δεδομένων είναι αδύνατη εκτός Επιτροπής. Εντός της Επιτροπής, η πρόσβαση είναι δυνατή με
τη χρήση ατομικού ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης.

5. Πώς μπορείτε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες που
σας αφορούν;
Σε περίπτωση που θέλετε να ελέγξετε ποια προσωπικά σας δεδομένα έχουν αποθηκευτεί από
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να τα τροποποιήσετε, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διεύθυνση που αναφέρεται
παρακάτω, διατυπώνοντας με σαφήνεια το αίτημά σας.

6. Για πόσο διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στη βάση δεδομένων μέχρι να ολοκληρωθεί η
ανάλυση των αποτελεσμάτων και παραμένουν ανώνυμα, αφού αξιοποιηθούν κατάλληλα, το
αργότερο ένα έτος μετά τη λήξη της διαβούλευσης.

7. Στοιχεία επικοινωνίας
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ελέγξετε ποια προσωπικά σας στοιχεία έχουν αποθηκευτεί από
τον αρμόδιο υπεύθυνο επεξεργασίας, να τα τροποποιήσετε, να τα διορθώσετε ή να τα
διαγράψετε, ή αν έχετε απορίες σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση ή όσον αφορά την
επεξεργασία στοιχείων στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης ή σχετικά με τα δικαιώματά σας,
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία
του υπευθύνου επεξεργασίας, χρησιμοποιώντας τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης
Ηλ. ταχυδρομείο: EMPL-OPC-EUROPEAN-LABOUR-AUTHORITY@ec.europa.eu και OPCEUROPEAN-SOCIALSECURITY-NUMBER@ec.europa.eu

8. Προσφυγή
Σε περίπτωση διαφωνίας, μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

