ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 68, παράγραφος 1, του κανονισμού 966/2012 σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και
σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 64 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 1268/2012, σχετικά με τους
κανόνες εφαρμογής του κανονισμού 966/2012, η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικών
συλλέγει και καταγράφει προσωπικά σας δεδομένα στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για τη
διαχείριση και τη λογιστική καταγραφή των οικονομικών και συμβατικών σχέσεών σας με το
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Δικαστήριο).
ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στο λογιστικό σύστημα του Δικαστηρίου καταχωρίζονται τα ακόλουθα δεδομένα: ονοματεπώνυμο
ή επωνυμία, διεύθυνση, τραπεζικός ή τραπεζικοί λογαριασμοί, πιστωτικό ή πιστωτικά ιδρύματα,
πληροφορίες σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές (ποσά, δικαιούχοι, κ.λπ.).
Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν τα μέλη του προσωπικού του Δικαστηρίου που είναι
επιφορτισμένα με την οικονομική και λογιστική διαχείριση καθώς και τα αρμόδια συμβουλευτικά
όργανα (ήτοι, η συμβουλευτική επιτροπή δημοσίων συμβάσεων και η ειδικευμένη υπηρεσία σε
θέματα δημοσιονομικών παρατυπιών).
Σε ειδικές περιπτώσεις, τα δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται επίσης να διαβιβαστούν σε άλλους
αποδέκτες, όπως η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του Δικαστηρίου (στο πλαίσιο των καθηκόντων
που ανατίθενται στον εσωτερικό ελεγκτή με τα άρθρα 98 και 99 του κανονισμού 966/2012), το
Ελεγκτικό Συνέδριο (στο πλαίσιο της αποστολής του κατά το άρθρο 287 ΣΛΕΕ), η ειδικευμένη
υπηρεσία σε θέματα δημοσιονομικών παρατυπιών (άρθρο 73, παράγραφος 6, του κανονισμού
966/2012) και η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (σε περίπτωση έρευνας κατ’ εφαρμογήν
του κανονισμού 883/2013).
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ
Μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας, προκειμένου να ζητήσετε πρόσβαση στα
δεδομένα σας και, εφόσον είναι αναγκαίο, διόρθωση των ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων (βλ.
άρθρα 13 και 14 του κανονισμού 45/2001 τα οποία παρατίθενται στο τέλος του παρόντος
εγγράφου).
Η αίτησή σας, συνοδευόμενη από αντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς σας, μπορεί να αποσταλεί με
ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση: Fichier_tiers@curia.europa.
Εναλλακτικώς, μπορείτε να αποστείλετε στον υπεύθυνο επεξεργασίας την αίτησή σας
ταχυδρομικώς, στην ακόλουθη διεύθυνση:
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Direction du budget et des affaires financières
Unité Comptabilité
Cour de justice de l'Union européenne
L-2925 Luxembourg
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας
δεδομένων του Δικαστηρίου (DataProtectionOfficer@curia.europa.eu).
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προκειμένου να διατηρείται η διαδρομή του ελέγχου και να είναι ανά πάσα στιγμή δυνατό να
ελεγχθεί κάθε διενεργηθείσα πληρωμή, τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο λογιστικό
σύστημα δεν διαγράφονται. Τα παραληφθέντα πρωτότυπα έντυπα και λοιπά έγγραφα
αρχειοθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 48 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 1268/2012 και
φυλάσσονται από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικών για μέγιστο χρονικό διάστημα
10 ετών.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 32, παράγραφος 2, του κανονισμού 45/2001
Προσφυγή
Με την επιφύλαξη δικαστικής προσφυγής, κάθε υποκείμενο δεδομένων μπορεί να καταθέτει
ένσταση στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων εφόσον θεωρεί ότι τα δικαιώματα που του
παρέχει το άρθρο [16 ΣΛΕΕ] παραβιάστηκαν εξαιτίας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που το αφορούν, εκ μέρους ενός οργάνου ή οργανισμού της Κοινότητας.
--ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Άρθρο 13 του κανονισμού 45/2001
Δικαίωμα πρόσβασης
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει ανεμπόδιστα, ανά πάσα στιγμή εντός
προθεσμίας τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης παροχής πληροφοριών και ατελώς από
τον υπεύθυνο της επεξεργασίας:
α) επιβεβαίωση για το κατά πόσον διενεργείται ή όχι επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν·
β) πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων
που αφορά και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους ανακοινώνονται τα
δεδομένα·
γ) ανακοίνωση, με εύληπτο τρόπο, των υπό επεξεργασία δεδομένων καθώς και κάθε διαθέσιμης
πληροφορίας σχετικά με την προέλευσή τους·
δ) ενημέρωση σχετικά με τη λογική στην οποία στηρίζεται η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των
δεδομένων που το αφορούν.
Άρθρο 14 του κανονισμού 45/2001
Διόρθωση
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας,
αμελλητί τη διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.
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