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Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με το ταμείο για τις ΜΜΕ 

 
Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής είναι εξαιρετικά σημαντική για το Γραφείο Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης («EUIPO» ή «το Γραφείο»). Το Γραφείο έχει δεσμευτεί 
να σέβεται και να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να διασφαλίζει τα δικαιώματά 
σας ως υποκείμενα των δεδομένων. Ο χειρισμός όλων των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, δηλαδή των δεδομένων βάσει των οποίων μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή 
έμμεσα η ταυτότητά σας, θα πραγματοποιείται με θεμιτό και σύννομο τρόπο και με τη δέουσα 
επιμέλεια. 
 
Η συγκεκριμένη επεξεργασία υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της 
απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ. 
 
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση παρέχονται δυνάμει των 
άρθρων 15 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. 
 
 
1. Ποια είναι η φύση και ο σκοπός της επεξεργασίας; 
 
Το Γραφείο συλλέγει και διαχειρίζεται τα δεδομένα με σκοπό την αξιολόγηση, αφενός, της 
επιλεξιμότητας των αιτούντων για συμμετοχή στη διαδικασία επιχορήγησης του ταμείου για 
τις ΜΜΕ και, αφετέρου, του περιεχομένου των υποβαλλόμενων προτάσεων με σκοπό τη 
χορήγηση της επιχορήγησης. 
 
Ορισμένα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των επιχορηγήσεων και για τους 
σκοπούς της λήψης ανατροφοδότησης σχετικά με την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπέδων ικανοποίησης. 
 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων, καθώς και για την κατάρτιση προφίλ. 
 
 
2. Τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε; 
 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορούν να 
αφορούν τον αιτούντα, εταίρους και συνδεδεμένες με αυτόν οντότητες, υπεργολάβους και το 
προσωπικό τους (τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα). Οι κατηγορίες/τα είδη δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα εξής: 
 

• στοιχεία ταυτότητας: 
o ονοματεπώνυμο (όνομα, επώνυμο, προηγούμενο επώνυμο)· 
o επωνυμία εταιρείας· 
o υπογραφή προσώπου ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου· 
o τίτλος, θέση, αρμοδιότητες και τμήμα· 
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o στοιχεία επικοινωνίας (ιστότοπος και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
φαξ, αριθμός τηλεφώνου επιχείρησης ή/και αριθμός κινητού τηλεφώνου, επίσημη 
ταχυδρομική διεύθυνση, χώρα διαμονής). 

• στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (κωδικοί IBAN και BIC), αντίγραφο κίνησης 
τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, πιστοποιητικό ΦΠΑ, 
εθνικός αριθμός ασφάλισης· 

• βεβαίωση επιλεξιμότητας και εκπλήρωσης των απαιτήσεων επιλογής· 

• περιγραφή των υπηρεσιών για τις οποίες ζητείται επιχορήγηση (προδιαγνωστικός 
έλεγχος διανοητικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ή και τα δύο) 

 
 
3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων; 
 
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται υπό την ευθύνη του EUIPO. 
 
Τα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τυγχάνουν εμπιστευτικής 
μεταχείρισης και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα μέλη 
του προσωπικού που ασχολούνται με διαδικασίες προμηθειών και επιχορηγήσεων, 
συμπεριλαμβανομένου προσωπικού που ασχολείται με οικονομικά θέματα και μελών των 
επιτροπών αποσφράγισης και αξιολόγησης, αποκλειστικά για διαχειριστικούς και 
διοικητικούς σκοπούς. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί 
αρμοδιότητα του Τμήματος Πελατών από κοινού με το Οικονομικό Τμήμα, τα οποία ενεργούν 
ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας. Κατά περίπτωση, πρόσβαση στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να χορηγηθεί για ενημερωτικούς σκοπούς σε εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες και αναδόχους που συνδράμουν το Γραφείο στις αξιολογήσεις κατόπιν 
υπογραφής δήλωσης εμπιστευτικότητας και απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων. 
 
 
4. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους 

δημοσιοποιούνται; 
 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται σε ασφαλείς εφαρμογές ΤΠ σύμφωνα 
με τα πρότυπα ασφαλείας του Γραφείου. 
 
Ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δημοσιοποιούνται επίσης στο κοινό για την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης δημοσίευσης πληροφοριών σχετικά με το αποτέλεσμα των 
διαδικασιών επιχορήγησης. Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται είναι οι εξής: 

α) όνομα δικαιούχου· 
β) τοποθεσία δικαιούχου, συγκεκριμένα: 

i. διεύθυνση του αποδέκτη όταν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο· 
γ) ποσό για το οποίο έχει αναληφθεί νομική δέσμευση· 
δ) χαρακτήρας και σκοπός της επιχορήγησης. 

 
Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και την αξιολόγηση της επιτυχίας του ταμείου για τις 
ΜΜΕ, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία επιχορήγησης καλούνται να απαντήσουν σε έρευνα. 
Συλλέγονται μόνο οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι απαντήσεις τους στην 
έρευνα. Ανωνυμοποιημένα αποτελέσματα της έρευνας ανατροφοδότησης μπορούν να 
δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο του EUIPO. Για την εν λόγω έρευνα χρησιμοποιείται το 
εργαλείο LimeSurvey του Γραφείου. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη 
συγκεκριμένη δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/LimeSurvey_en.pdf
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Επιπλέον, κατόπιν σχετικού αιτήματος, δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν στους νομικούς 
συμβούλους του Γραφείου, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
καταπολέμησης της απάτης (OLAF), στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του Γραφείου και 
στο Δικαστήριο της ΕΕ. Ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να 
διαβιβαστούν στα εθνικά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας για σκοπούς επαλήθευσης της 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων της επιχορήγησης. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται 
περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση της διαδικασίας επιχορήγησης ή 
για επίσημες έρευνες ή ελέγχους. 
 
 
5. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες σας; 
 
Λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε και να 
προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, 
απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση. 
 
Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη διαχείριση των 
αλληλεπιδράσεων των χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη χρήση λογισμικού 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες, το οποίο συγκεντρώνει 
πληροφορίες για τους πελάτες και τις αλληλεπιδράσεις τους με το Γραφείο από διάφορες 
πηγές. 
 
Το Γραφείο χρησιμοποιεί επίσης άλλα συστήματα/βάσεις δεδομένων όπου τα δεδομένα 
αποθηκεύονται σε ασφαλές περιβάλλον σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας του Γραφείου, 
καθώς και σε ειδικούς ηλεκτρονικούς φακέλους που είναι προσβάσιμοι μόνο σε 
εξουσιοδοτημένους αποδέκτες. Κατάλληλα επίπεδα πρόσβασης χορηγούνται σε 
μεμονωμένη βάση μόνο στους προαναφερόμενους αποδέκτες. 
 
Η βάση δεδομένων προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης σε ένα σύστημα ενιαίας 
πρόσβασης μέσω ταυτοποίησης και συνδέεται αυτόματα με το αναγνωριστικό του χρήστη. 
Τα ηλεκτρονικά αρχεία φυλάσσονται με ασφάλεια για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας 
και του απορρήτου των δεδομένων που περιέχονται σε αυτά. 
 
Κάθε πρόσωπο που χειρίζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 
διαχείρισης των αλληλεπιδράσεων των χρηστών, σε οποιοδήποτε στάδιο, υπογράφει 
δήλωση εμπιστευτικότητας η οποία φυλάσσεται στον φάκελο της διαδικασίας. 
 
 
6. Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες που σας αφορούν και, 

εφόσον απαιτείται, να τις διορθώσετε; Με ποιον τρόπο μπορείτε να λάβετε τα 
δεδομένα σας; Πώς μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας 
δεδομένων, να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους; 

 
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήψης των προσωπικών σας 
δεδομένων, καθώς και δικαίωμα περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία τους, όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 17 έως 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. 
 
Εάν επιθυμείτε να επαληθεύσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται 
για λογαριασμό σας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή/και να τα τροποποιήσετε, να τα 



 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 

    

 

4 

 

διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, παρακαλούμε να αποστείλετε ρητό γραπτό αίτημα στον 
ορισθέντα υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, τον διευθυντή του Τμήματος Πελατών. 
Οποιοδήποτε αίτημα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων θα αξιολογηθεί βάσει των 
απαιτήσεων προστασίας δεδομένων. 
 
Ωστόσο, το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης υπόκειται σε περιορισμούς πριν από την 
παρέλευση της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, στο πλαίσιο των οποίων 
απαγορεύονται οι επαφές μεταξύ του Γραφείου και του αιτούντος (με την επιφύλαξη των 
εξαιρέσεων που αφορούν την παροχή διευκρινίσεων ή τη διόρθωση διοικητικών 
σφαλμάτων). Το δικαίωμα διόρθωσης περιορίζεται μετά την παρέλευση της προθεσμίας 
παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 169 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2018/1046. 
 
Το αίτημά σας θα απαντηθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, 
εντός 1 μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί 
κατά έως 2 μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του 
αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Το Γραφείο θα σας ενημερώσει για την εν λόγω 
παράταση εντός 1 μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της 
καθυστέρησης. 
 
 
7. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας; 
 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, το οποίο ορίζει ότι «η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή 
τον οργανισμό της Ένωσης», σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, το οποίο ορίζει ότι «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας», και σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, το οποίο ορίζει ότι «η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των 
δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου 
των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης». 
 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία 
σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές πράξεις: 
 

• κανονισμός αριθ. BC-1-19 της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Γραφείο Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 10ης Ιουλίου 2019, για τον καθορισμό των 
δημοσιονομικών διατάξεων που εφαρμόζονται στο Γραφείο («δημοσιονομικός 
κανονισμός») 

• κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046· 

• απόφαση επιχορήγησης. 
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8. Για πόσο διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας; 
 
Οι εγκριθέντες φάκελοι επιχορηγήσεων υπόκεινται σε περίοδο διοικητικής διατήρησης 
διάρκειας έως 7 ετών μετά την υπογραφή της απόφασης επιχορήγησης, σύμφωνα με την 
πολιτική διατήρησης του Γραφείου και το χρονοδιάγραμμα για τους οικονομικούς φακέλους. 
Για τις ανεπιτυχείς προτάσεις η περίοδος διατήρησης διαρκεί έως 5 έτη. 
 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν νομικά πρόσωπα των οποίων ο 
επίσημος τίτλος προσδιορίζει ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα και τα οποία έχουν 
δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του Γραφείου και για τις δύο διαδικασίες διαγράφονται 2 έτη 
μετά το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο χορηγήθηκαν τα κονδύλια. 
 
 
9. Στοιχεία επικοινωνίας 
 
Εάν έχετε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε 
να τις απευθύνετε στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, τον διευθυντή του Τμήματος 
Πελατών, στη διεύθυνση: DPOexternalusers@euipo.europa.eu. 
 
Μπορείτε επίσης να συμβουλευθείτε τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΟ) του 
EUIPO στη διεύθυνση: DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu. 
 
 
Δυνατότητες προσφυγής 
 
Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή/και ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεν 

ανταποκριθούν επαρκώς στο αίτημά σας, μπορείτε να καταθέσετε καταγγελία στον 

Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση: edps@edps.europa.eu. 
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