
Δήλωση περί ιδιωτικότητας 

Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

εφαρμόζονται τα άρθρα 15 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018. 

 

1) Ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα; 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρα ως υπεύθυνος επεξεργασίας1, ενώ η επιφορτισμένη με την 

επεξεργασία οντότητα είναι η Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, Γενική 

Διεύθυνση Προσωπικού, Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων, Μονάδα Επιλογής 

Ταλέντων, που εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της Μονάδας Επιλογής Ταλέντων.  

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας / την οντότητα στη διεύθυνση PERS-

TalentSelection@europarl.europa.eu.  

 

2) Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού 

χαρακτήρα; 

Η επεξεργασία ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις διάφορες διαδικασίες επιλογής που 

οργανώνονται από τη Μονάδα Επιλογής Ταλέντων, καθώς και αυθόρμητων αιτήσεων. Αυτή 

η επεξεργασία απαιτεί τη χρήση λογισμικού (Gestmax) που παρέχεται από την Inasoft (έδρα: 

2507 avenue de l'Europe Bâtiment C - 69140 Rillieux la Pape). Οι διακομιστές είναι 

εγκατεστημένοι στη Γαλλία και παρέχονται από γαλλική εταιρεία. Οι πράξεις που 

εκτελούνται είναι οι εξής: - εγγραφή των υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης της 

καταχώρισης δικαιολογητικών εγγράφων, επεξεργασία των φακέλων των αιτήσεων στα 

διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής – επικοινωνία με τους υποψηφίους σχετικά με 

την πορεία της αίτησής τους – αξιολόγηση των προσόντων από την εξεταστική επιτροπή — 

διαχείριση των αυθόρμητων αιτήσεων – οπτικοποίηση των επιτυχόντων υποψηφίων από τις 

υπηρεσίες πρόσληψης του ΕΚ. 

 

3) Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας; 

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι τα άρθρα 27-31 και το παράρτημα III του 

κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 

τα άρθρα 12 και 82 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό (ΚΛΠ). 

 

4) Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία; 

 

                                                             
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 οντότητας. 
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- Όνομα, επίθετο, φύλο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, ιθαγένεια, γλώσσες. 

- Δεδομένα που αφορούν προσωπικές πτυχές (σπουδές και επαγγελματική πείρα). 

- Δεδομένα σχετικά με την επαγγελματική σταδιοδρομία. 

- Δεδομένα για αποστολές και ταξίδια (για εσωτερικούς υποψηφίους, κατά 

περίπτωση). 

- Δεδομένα που αφορούν την υγεία (αποκλειστικά για την Iατρική Yπηρεσία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για υποψηφίους που αιτούνται μέτρα εύλογης 

προσαρμογής για γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις). 

- Τραπεζικός λογαριασμός και/ή άλλα χρηματοοικονομικά δεδομένα (μόνο κατά 

περίπτωση). 

 

 

5) Πώς πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού 

χαρακτήρα; 

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων συλλέγονται και υποβάλλονται 

σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία αιτήσεων στο 

πλαίσιο διαδικασιών επιλογής που δημοσιεύονται από τη ΓΔ Προσωπικού, στη Γενική 

Γραμματεία του Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 

κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, τα εν λόγω δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για 

άλλους σκοπούς ούτε χρησιμοποιούνται για τη στήριξη μέτρων ή αποφάσεων που αφορούν 

συγκεκριμένο πρόσωπο. 

 

Ένας όγκος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χρήζει επεξεργασίας στο πλαίσιο 

διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας επιλογής για την οποία ο αιτών έχει εκδηλώσει 

ενδιαφέρον / σε περίπτωση υποβολής αυθόρμητης αίτησης. Τα εν λόγω δεδομένα 

περιλαμβάνουν, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, το όνομα και τα στοιχεία του αιτούντος. 

Για τους εσωτερικούς υποψηφίους σε συγκεκριμένες διαδικασίες επιλογής, μπορεί επίσης 

να περιλαμβάνονται ο αριθμός μητρώου, η υπηρεσιακή κατάσταση (π.χ. μόνιμος 

υπάλληλος, έκτακτος υπάλληλος κ.λπ.), ο τρέχων βαθμός, η επαγγελματική σταδιοδρομία 

και πείρα, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες που περιέχονται σε τυχόν επιστολή 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα συγκεκριμένα δεδομένα είναι σημαντικά προκειμένου να 

εξακριβωθεί κατά πόσον ο υποψήφιος είναι επιλέξιμος να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε 

συγκεκριμένο διαγωνισμό ή σε δημοσιευμένη διαδικασία επιλογής, τόσο από άποψη 

διοικητικής συμμόρφωσης όσο και από την άποψη του κατά πόσον διαθέτει την απαραίτητη 

επαγγελματική πείρα (εφόσον προσδιορίζεται σε σχέση με τη συγκεκριμένη θέση), και 

ακολούθως προκειμένου η αίτηση να υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία. 

 

Τα δεδομένα των υποψηφίων στα πλαίσια διαγωνισμών και διαδικασιών επιλογής 

υποβάλλονται σε επεξεργασία, αυστηρά και αποκλειστικά με βάση την ανάγκη γνώσης, από 

το προσωπικό της Μονάδας Επιλογής Ταλέντων και από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής 

για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό ή διαδικασία επιλογής. Δεδομένα σχετικά με επιδόσεις 

υποψηφίου σ δοκιμασίες φυλάσσονται στη μονάδα και τίθενται στη διάθεση μόνο των 



μελών της εξεταστικής επιτροπής, το έργο των οποίων είναι απόρρητο. Τα δεδομένα δεν 

διαβιβάζονται επ' ουδενί σε άλλη υπηρεσία ή μονάδα, πέραν της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΚ 

σε περίπτωση καταγγελιών με βάση το άρθρο 90 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 

ή στα πλαίσια δικαστικής διαμάχης, και των οικείων άμεσων προϊσταμένων της ΓΔ 

Προσωπικού.  

 

6) Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα; 

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται: 
 

 εάν πρόκειται για απορριφθέντες υποψηφίους: για περίοδο 2.5 ετών από την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού 

 εάν πρόκειται για επιτυχόντες υποψηφίους: μέχρι την λήξη της ισχύος του εφεδρικού 
πίνακα προσλήψεων 

 εάν πρόκειται για αιτούντες οι οποίοι υπέβαλαν αυθόρμητη αίτηση: για περίοδο 2 
ετών. 
 

 

7) Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα; 

Στα δεδομένα των επιτυχόντων υποψηφίων και των αιτούντων οι οποίοι υπέβαλαν 

αυθόρμητη αίτηση μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση: 

 

 οι Μονάδες Ανθρώπινων Πόρων της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 η Μονάδα Πρόσληψης Προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 η Μονάδα Διαπίστευσης (της ΓΔ Ασφάλειας και Προστασίας), η Μονάδα 

Δημοσιονομικών Πόρων (της ΓΔ Προσωπικού) και η Μονάδα Αποστολών (της ΓΔ 

Προσωπικού). 

 

8) Κοινοποιούνται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα εκτός ΕΕ ή σε 

διεθνή οργανισμό; 

Όχι, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούνται σε χώρα εκτός ΕΕ ή σε 

διεθνή οργανισμό. 

 

9) Γίνεται χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών2 και/ή κατάρτιση προφίλ3 

προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που μπορούν να σας επηρεάσουν; 

                                                             
2 Λήψη απόφασης αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα και χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη ανάμειξη. 
{Θεωρητικά παραδείγματα: ιστοσελίδα όπου, αναλόγως των επιλογών που κάνετε, εγγράφεστε αυτομάτως σε 
διαφορετικούς καταλόγους διανομής μέσω των οποίων λαμβάνετε το αντίστοιχο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο 
/ χρήση ενός αυτόματου συστήματος για τεστ πολλαπλών επιλογών και βαθμολόγηση βάσει του αριθμού των 
σωστών απαντήσεων. 
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 



 Όχι 

 

10) Από πού προέρχονται τυχόν δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, αν δεν τα 

έχετε παράσχει εσείς; 

Αποκλειστικά για τους εσωτερικούς υποψηφίους, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα 

προέρχονται, μεταξύ άλλων, από το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου STREAMLINE. 

 

11) Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

o Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. 

o Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. 

o Κατά περίπτωση, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας προσωπικού 

χαρακτήρα. 

o Κατά περίπτωση, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων. 

o Κατά περίπτωση, δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.  

o Κατά περίπτωση, δικαίωμα αντίρρησης ως προς την επεξεργασία δεδομένων. 
o Δικαίωμα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού 

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

o Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 

στη διεύθυνση edps@edps.europa.eu 

                                                             
πτυχών του υποκειμένου των δεδομένων που αφορούν τις επιδόσεις του στην εργασία, την οικονομική του 
κατάσταση, την υγεία του, τις προσωπικές του προτιμήσεις ή τα ενδιαφέροντά του, την αξιοπιστία ή τη 
συμπεριφορά του, την τοποθεσία του ή τις μετακινήσεις του κλπ. {Θεωρητικό παράδειγμα: όταν 
χρησιμοποιείτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συλλέγονται δεδομένα και καταχωρίζονται οι προτιμήσεις σας. 
Ακολούθως, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη διατύπωση νέων/διαφορετικών προβλέψεων σχετικά 
με εσάς.} 
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