
 
 
 

 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Κόμβος για τη Νεολαία 
Δήλωση περί προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων 
 

Οι πληροφορίες που ακολουθούν βασίζονται στα άρθρα 15 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018. 

1) Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας; 

Τον ρόλο του υπεύθυνου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας έχει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο1. Ο αρμόδιος για τον έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων φορέας είναι η 
Μονάδα Επαφής για τους Νέους, η οποία εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της μονάδας. 
Για να στείλετε μήνυμα στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, χρησιμοποιήστε την 
παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: youth@europarl.europa.eu. 

2) Γιατί τα προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία; 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία προκειμένου να δοθούν 
απαντήσεις στα ερωτήματά σας.  

Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας; 

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.  Το άρθρο 24 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ορίζει ότι «Κάθε πολίτης της Ένωσης δύναται να απευθύνεται γραπτώς σε 
οποιοδήποτε από τα θεσμικά ή λοιπά όργανα, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο ή στο 
άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μία από τις αναφερόμενες στο άρθρο 
55, παράγραφος 1, γλώσσες, της εν λόγω Συνθήκης και να παίρνει απάντηση στην ίδια 
γλώσσα». 

3) Ποια προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία; 

 
Θα επεξεργαστούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που επιλέγετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Εάν μοιραστείτε μαζί μας πρόσθετα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα στην επικοινωνία σας, τα δεδομένα αυτά θα υποβληθούν σε επεξεργασία 
από την ομάδα, αλλά εξ ορισμού δεν απαιτούνται πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
εκτός από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 
 
 
 
 

1 Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με 
άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της υπεύθυνης οντότητας. 



4) Πώς γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας; 

Το περιεχόμενο του ερωτήματός σας θα αναλυθεί από την ομάδα για να σας δοθεί η καλύτερη 
απάντηση. Εάν χρειαστεί, μπορεί να ζητηθεί η γνώμη και άλλων υπηρεσιών του θεσμικού 
οργάνου. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα υποβληθεί σε επεξεργασία 
προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημά σας 

Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα σας; 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν στα αρχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
Μονάδας για τη συνήθη περίοδο διατήρησης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία είναι 
τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής, μετά την οποία διαγράφονται αυτόματα. Η 
Μονάδα αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής 
περιόδου προκειμένου να διεκπεραιώσει ερωτήματα. 

5) Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας; 

Για την αποτελεσματική επεξεργασία της ερώτησής σας, το μήνυμά σας ενδέχεται να 
διαβιβαστεί προς απάντηση ή διαβούλευση σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ΕΚ, στο Europe 
Direct ή σε άλλη σχετική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6) Θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα σας από κοινού με χώρα 
εκτός ΕΕ ή με διεθνή οργανισμό; 

Όχι, τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν από κοινού με χώρα εκτός ΕΕ ή με 
διεθνή οργανισμό. 

7) Χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένες διαδικασίες2 και/ή καταρτίζονται 
προφίλ3 για τη λήψη αποφάσεων που μπορούν να σας επηρεάσουν; 

Όχι. 

8) Εάν δεν έχουν ληφθεί προσωπικά δεδομένα από εσάς, ποια είναι η πηγή τους; 

Άνευ αντικειμένου. 

9) Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 

• Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας 
• Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας και κατά περίπτωση: 

o Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας 
o Δικαίωμα περιορισμού ως προς την επεξεργασία 
o Δικαίωμα αντίρρησης ως προς την επεξεργασία 

• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων 
• Δικαίωμα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διεύθυνση data-
protection@europarl.europa.eu 

• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων στη διεύθυνση edps@edps.europa.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Λήψη απόφασης αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα και χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη ανάμειξη. 

mailto:data-protection@europarl.europa.eu
mailto:data-protection@europarl.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu


3 Η κατάρτιση προφίλ αναλύει πτυχές της προσωπικότητας, της συμπεριφοράς, των ενδιαφερόντων και συνηθειών 
ενός ατόμου, για σχετικές προβλέψεις ή αποφάσεις. Χρησιμοποιείται για ανάλυση ή πρόβλεψη πτυχών του 
υποκειμένου των δεδομένων που αφορούν τις επιδόσεις του στην εργασία, την οικονομική του κατάσταση, την 
υγεία του, τις προσωπικές προτιμήσεις του ή τα ενδιαφέροντά του, την αξιοπιστία ή τη συμπεριφορά του, τον τόπο 
του ή τις μετακινήσεις του, κ.λπ. 
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