∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. Πλαίσιο και υπεύθυνος
Καθώς η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (εφεξής αναφερόµενη ως
«ΕΟΚΕ») συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω τα προσωπικά δεδοµένα, διέπεται από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης
∆εκεµβρίου 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 αυτών.
Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδοµένων είναι ο:
Peter Lindvald Nielsen
Προϊστάµενος του τµήµατος Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
Rue Belliard 99-101 B-1040, Βρυξέλλες
ηλεκτρονική διεύθυνση: civilsocietyprize@eesc.europa.eu
2. Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουµε, για ποιο σκοπό, µε ποιες νοµικές βάσεις
και µε ποια τεχνικά µέσα;
Είδη δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία
αφορούν τον/ την υποψήφιο. Οι πληροφορίες µπορεί να σχετίζονται µε τα εξής δεδοµένα:
• Ονοµατεπώνυµο·
• Ιδιότητα·
• Στοιχεία επικοινωνίας (υπεύθυνος επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, αριθµός
τηλεφώνου/ τηλεοµοιοτυπίας, ταχυδροµική διεύθυνση, οργάνωση, χώρα κατοικίας,
ηλεκτρονική διεύθυνση)·
• Αριθµός ΦΠΑ, αριθµός καταχώρισης του οργανισµού, αριθµός διαβατηρίου, αριθµός
ταυτότητας·
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Πληροφορίες για την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλεξιµότητας·
• ∆ήλωση όπου αναφέρεται ότι δεν εµπίπτουν σε καµία από τις περιπτώσεις εξαιρέσεων
που αναφέρονται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό.
•

Κατόπιν αιτήσεως της ΕΟΚΕ, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις θα ζητηθεί από τους
υποψηφίους να στείλουν στην ΕΟΚΕ τα παρακάτω δεδοµένα, τα οποία συγκεντρώνονται και
υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία από την Επιτροπή:
• ∆ικαιολογητικά έγγραφα για την υπεύθυνη δήλωση (πιστοποιητικά για τις
καταβληθείσες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τους καταβληθέντες φόρους,
ποινικό µητρώο/πιστοποιητικό καλής διαγωγής, κλπ.)·
• Στοιχεία σχετικά µε τη νοµική τους οντότητα και τα δικαιολογητικά έγγραφα·
• Στοιχεία τραπεζικού λογαριασµού (κωδικοί IBAN και BIC), απόσπασµα κίνησης
τραπεζικού λογαριασµού·
• Φωτογραφίες και/ή βίντεο που παρουσιάζουν την πρωτοβουλία/το έργο/το πρόγραµµα
που προτάθηκε για το βραβείο.
Σκοπός
Κατόπιν παραλαβής του δελτίου συµµετοχής σας από την αρµόδια υπηρεσία, τα προσωπικά
σας δεδοµένα συγκεντρώνονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς
διαχείρισης και διεκπεραίωσης των διαδικασιών του διαγωνισµού από την ΕΟΚΕ.
Νοµική βάση:
Οι νοµικές βάσεις για τις πράξεις επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:
• Το άρθρο 5 (α) του κανονισµού 45/2001: «Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την
εκπλήρωση καθήκοντος προς χάριν του δηµόσιου συµφέροντος βάσει των Συνθηκών για
την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλων νοµοθετικών πράξεων που έχουν
θεσπιστεί βάσει των συνθηκών αυτών ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που ανάγεται
στη νόµιµη άσκηση δηµόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο»·
• Το άρθρο 5 (δ) του κανονισµού 45/2001: «Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει παράσχει
την αναµφισβήτητη συγκατάθεσή του».
Τεχνικά µέσα
Τα προσωπικά σας δεδοµένα παρέχονται κατά την υποβολή της αίτησης/καταχώρισής σας.
Οι πληροφορίες συλλέγονται σε αρχεία τα οποία αποθηκεύονται σε αποµονωµένο ασφαλές
σύστηµα. Οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από το προσωπικό της ΕΟΚΕ υπό
την ευθύνη του αρµοδίου επεξεργασίας.
3. Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν και σε ποιον κοινοποιούνται
οι πληροφορίες αυτές;
Για τους προαναφερθέντες λόγους, παρέχεται ή µπορεί να χορηγηθεί πρόσβαση στα
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προσωπικά σας δεδοµένα στα εξής πρόσωπα:
• Στο προσωπικό της ΕΟΚΕ που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του διαγωνισµού·
• Στους αξιολογητές που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των καταχωρίσεων·
• Σε µέλη του κοινού. Στην περίπτωση που σας απονεµηθεί βραβείο από την ΕΟΚΕ, τα
προσωπικά δεδοµένα που αναφέρονται κατωτέρω, θα δηµοσιοποιηθούν (δια του
διαδικτύου ή/και µέσων κοινωνικής δικτύωσης) κατά την υποχρέωση της ΕΟΚΕ να
δηµοσιεύει πληροφορίες σχετικά µε τους νικητές των διαγωνισµών που
χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό της ΕΕ: ονοµατεπώνυµο και στοιχεία
επικοινωνίας του οργανισµού/ατόµου που λαµβάνει την πρωτοβουλία, το έργο ή το
πρόγραµµα για το οποίο απονέµεται βραβείο· όνοµα της πρωτοβουλίας, του έργου ή
του προγράµµατος· χρηµατική αξία του βραβείου που τους απονεµήθηκε. Επιπλέον, θα
δηµοσιοποιούνται φωτογραφίες και βίντεο που σχετίζονται µε την απονοµή βραβείου
και τις πρωτοβουλίες, τα έργα ή τα προγράµµατα για τα οποία απονέµεται το βραβείο.
Όσον αφορά τους υποψηφίους που δεν θα λάβουν βραβείο, η ΕΟΚΕ, σύµφωνα µε τους
κανόνες του διαγωνισµού, µπορεί να δηµοσιοποιήσει τα ονόµατα των υποψηφίων (είτε
πρόκειται για οργανισµό είτε για άτοµο) και τις δραστηριότητές τους. Τυχόν πρόσθετα
στοιχεία των υποψηφίων που δεν έχουν λάβει βραβείο µπορούν να δηµοσιοποιούνται
µόνο κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης µετά από ενηµέρωση του οργανισµού/του
αφορώµενου ατόµου.
• Για σκοπούς διασφάλισης της προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης,
τα προσωπικά σας στοιχεία µπορούν να διαβιβαστούν σε υπηρεσίες εσωτερικού
ελέγχου, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέµησης της Απάτης, καθώς και µεταξύ των διατακτών της ΕΟΚΕ και των
οργάνων της Ένωσης.
4. Πώς προστατεύουµε και διασφαλίζουµε τις πληροφορίες σας;
Τα συλλεγέντα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και όλες οι συναφείς πληροφορίες
αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις και σε εξυπηρετητές υπολογιστών της ΕΟΚΕ. Μόνο το
αρµόδιο προσωπικό της ΕΟΚΕ έχει πρόσβαση στους χώρους αυτούς και στους εξυπηρετητές
υπολογιστών.
5. Πώς µπορείτε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες που
σας αφορούν;
Έχετε δικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδοµένα για να διορθώσετε τυχόν
ανακρίβειες ή ελλείψεις, να παύσετε (υπό ορισµένες προϋποθέσεις) την επεξεργασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, να εγείρετε αντιρρήσεις ως προς την
επεξεργασία των δεδοµένων σας και να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας
δεδοµένων (εάν έχουν υποστεί παράνοµη επεξεργασία). Μπορείτε να υποβάλετε τα
ερωτήµατά σας στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων. Το ερώτηµά σας θα εξεταστεί εντός
προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών.
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Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις συνέπειες που µπορεί να επιφέρει το αίτηµα για διαγραφή,
καθώς αυτό µπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση των όρων του διαγωνισµού και να οδηγήσει
σε αποκλεισµό.
6. Για πόσο διάστηµα φυλάσσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα;
Τα προσωπικά σας δεδοµένα φυλάσσονται:
• Φάκελοι που αφορούν διαδικασίες του διαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων των
προσωπικών στοιχείων, προβλέπεται να διατηρηθούν στην υπηρεσία που είναι
υπεύθυνη για τη διαδικασία έως την περάτωσή της, και στα αρχεία για διάστηµα
περίπου 10 χρόνων κατόπιν απονοµής του βραβείου· ωστόσο, τα προσωπικά δεδοµένα
των µη επιτυχόντων υποψηφίων θα διατηρούνται µόνο για 5 χρόνια µετά την απονοµή
του βραβείου·
• Έως το πέρας ενδεχόµενου λογιστικού ελέγχου, διοικητικής ή δικαστικής έρευνας, εάν
ένα από αυτά ξεκίνησε πριν από τη λήξη της προαναφερόµενης περιόδου.
7. Στοιχεία επικοινωνίας
Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά µε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων, µπορείτε
να
επικοινωνήσετε
µε
τον
υπεύθυνο
επεξεργασίας
δεδοµένων
(civilsocietyprize@eesc.europa.eu).
8. Αναγωγή
Μπορείτε, επίσης να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγµή µε τον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων της
ΕΟΚΕ (data.protection@eesc.europa.eu) και/ή τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων
(edps@edps.europa.eu).
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