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Ειδική δήλωση σχετικά με την 
προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για δημόσιες διαβουλεύσεις 

1 Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση των απόψεων 
των εμπλεκόμενων φορέων ή άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με το θέμα της 
δημόσιας διαβούλευσης. Τα σχόλια που θα ληφθούν θα δημοσιευθούν στον 
δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. 

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης θα λάβει χώρα συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα υποβληθούν μέσω e-
mail ή ταχυδρομικώς. Στο πλαίσιο αυτό θα ισχύσει 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 όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1 και η 
απόφαση ΕΚΤ/2007/1, της 17ης Απριλίου 2007, για τη θέσπιση διατάξεων 
εφαρμογής σχετικά με την προστασία δεδομένων στην ΕΚΤ2. 

2 Τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγει η ΕΚΤ και 
ποια τεχνικά μέσα χρησιμοποιεί για τη συλλογή τους; 

Η ΕΚΤ συλλέγει δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων στη δημόσια διαβούλευση, όπως όνομα/επώνυμο/επωνυμία φορέα 
ή εταιρείας/e-mail/αριθμό τηλεφώνου, καθώς και τις απόψεις τους σχετικά με τα 
επίμαχα ζητήματα. 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνδέεται με την οργάνωση 
και τη διαχείριση της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης είναι αναγκαία για τη 
διαχείριση και τη λειτουργία της ΕΚΤ, όπως ορίζουν οι Συνθήκες, και ιδίως τα άρθρα 
5 και 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 282 έως 284 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, είναι δε σύμφωνη με τα άρθρα 1 και 11 ΣΕΕ. 

                                                        
1  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1. 
2  ΕΕ L 116 της 4.5.2007, σ. 64. 
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3 Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας και σε ποιον 
ανακοινώνονται αυτές; 

Τα σχόλιά σας, καθώς και τυχόν στοιχεία επικοινωνίας ή άλλα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που εμπεριέχονται σε αυτά, θα δημοσιευθούν στη μορφή 
με την οποία λαμβάνονται, εκτός αν αντιτίθεστε στη δημοσίευση των προσωπικών 
σας δεδομένων λόγω του ότι αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να βλάψει νόμιμα 
συμφέροντά σας. Σε αυτήν την περίπτωση παρακαλείσθε να αποστέλλετε τα σχόλιά 
σας και σε μη εμπιστευτική μορφή, δημοσιεύσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. 
Ανώνυμα σχόλια κατ' αρχήν δεν θα λαμβάνονται υπόψη ούτε θα δημοσιεύονται. 
Τυχόν αντιρρήσεις σχετικά με τη δημοσίευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να γνωστοποιούνται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (βλ. στοιχεία 
επικοινωνίας στη συνέχεια).  

4 Πώς προστατεύουμε και διαφυλάσσουμε τις πληροφορίες 
σας; 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχόλιά σας θα αποθηκευθούν σε 
ασφαλές και προστατευμένο σύστημα διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών, 
προσπελάσιμο μόνον από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.  

5 Πώς μπορείτε να επιβεβαιώσετε, να τροποποιήσετε ή να 
διαγράψετε τις πληροφορίες σας; 

Αν επιθυμείτε να επιβεβαιώσετε, να τροποποιήσετε, να διορθώσετε ή να διαγράψετε 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει αποθηκεύσει για λογαριασμό σας ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή έχετε απορίες σχετικά με τη δημόσια 
διαβούλευση, με την επεξεργασία πληροφοριών στο πλαίσιο αυτής ή με τα 
δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης, την ευθύνη 
λειτουργίας της οποίας έχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, 
χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Επικεφαλής της Γραμματείας 
της ΕΚΤ, SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. 

6 Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας 
δεδομένα;  

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα παραμείνουν στο σύστημα διαχείρισης 
αρχείων και πληροφοριών της ΕΚΤ επ’ αόριστον και μπορεί να συμπεριληφθούν σε 
κατάλογο στοιχείων επικοινωνίας προς εσωτερική χρήση από αρμόδια μέλη του 
προσωπικού της ΕΚΤ, προκειμένου αυτά να επικοινωνήσουν μαζί σας στο πλαίσιο 
της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης ή συναφών πρωτοβουλιών στο μέλλον. Αν 
δεν συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 

mailto:SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu
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υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τα ως άνω στοιχεία 
επικοινωνίας και εξειδικεύοντας το αίτημά σας. 

7 Προσφυγή 

Σε περίπτωση διαφορών, καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται στον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/el/EDPS
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/el/EDPS
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