ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
–
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα και
λοιπά

όργανα

και

τους

οργανισμούς

της

Ένωσης

διέπεται

από

τον

κανονισμό 2018/1725 (ΕΕ 2018, L 295, σ. 39).
Με την παρούσα ανακοίνωση εξηγείται γιατί και πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα
σας στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής.
Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας;
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι η Βιβλιοθήκη του
Δικαστηρίου.
Γιατί χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας;
Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα σας: το όνομα και το επώνυμό σας, την ιδιότητά
σας (φορέας/πανεπιστήμιο), την εκ μέρους σας προβλεπόμενη χρήση της Βιβλιοθήκης
για τους δώδεκα επόμενους μήνες και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας
ταχυδρομείου. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για να μπορείτε να εισέρχεσθε στη
Βιβλιοθήκη του Δικαστηρίου κατόπιν προηγούμενης άδειας.
Η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής της
Βιβλιοθήκης και, μεταξύ άλλων, προκειμένου αυτή να είναι προσβάσιμη σε
εξωτερικούς χρήστες που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.
Αν δεν επιθυμείτε να παράσχετε τα δεδομένα σας, δεν έχετε δυνατότητα πρόσβασης
στη Βιβλιοθήκη του Δικαστηρίου.
Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;
Το κοινό δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας. Μόνο η Βιβλιοθήκη του Δικαστηρίου
έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας.
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Για πόσο χρόνο αποθηκεύονται τα δεδομένα σας;
Τα δεδομένα σας διατηρούνται για ένα έτος.
Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας πρόσβαση στα δεδομένα σας, τη διόρθωσή τους, τη διαγραφή
τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.
Επίσης, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία για επιτακτικούς λόγους που
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας; Πού μπορείτε να αποταθείτε;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τον ακόλουθο τρόπο:
Έντυπο επικοινωνίας:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/contacts

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
LUXEMBOURG

Η απάντηση στο αίτημά σας θα σας παρασχεθεί εγκαίρως και, σε κάθε περίπτωση,
εντός ενός μηνός. Εν ανάγκη, η προθεσμία αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί.
Μπορείτε επίσης να αποταθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
σας αφορούν δεν είναι σύμφωνη με τον κανονισμό 2018/1725.

2

