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Ανακοίνωση υπόψη των υποκειμένων των δεδομένων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά
μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2014/119/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 208/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων
και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανία
(2019/C 83/03)
Επισημαίνονται στα υποκείμενα των δεδομένων οι κατωτέρω πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ)
2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).
Νομικές βάσεις για την επεξεργασία αυτή είναι η απόφαση 2014/119/ΚΕΠΠΑ (2), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση
(ΚΕΠΠΑ) 2019/354 (3) του Συμβουλίου, και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 208/2014 του Συμβουλίου (4) όπως εφαρμόζεται με τον
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/352 (5) του Συμβουλίου.
Υπεύθυνος επεξεργασίας της εν λόγω επεξεργασίας είναι το Τμήμα RELEX.1.C της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Υποθέσεων,
Διεύρυνσης και Πολιτικής Προστασίας - RELEX της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου (ΓΓΣ), με το οποίο μπορεί κανείς να
επικοινωνήσει στην ακόλουθη διεύθυνση:
Council of the European Union
General Secretariat
RELEX.1.C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Email: sanctions@consilium.europa.eu
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΓΓΣ στη διεύθυνση:
Υπεύθυνη προστασίας δεδομένων
data.protection@consilium.europa.eu
Σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι η κατάρτιση και η ενημέρωση του καταλόγου των προσώπων τα οποία υπόκεινται σε
περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με την απόφαση 2014/119/ΚΕΠΠΑ, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/354
και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 208/2014, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/352.
Τα υποκείμενα των δεδομένων είναι τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια καταχώρισης που ορίζονται στην απόφαση
2014/119/ΚΕΠΠΑ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 208/2014.
Τα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν δεδομένα αναγκαία για τη σωστή ταυτοποίηση του συγκεκρι
μένου προσώπου, το σκεπτικό και άλλα σχετικά στοιχεία.
Τα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν, εφόσον απαιτείται, να τεθούν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρε
σίας Εξωτερικής Δράσης και της Επιτροπής.
Με την επιφύλαξη περιορισμών βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου η άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων όπως το δικαίωμα πρόσβασης, καθώς και των δικαιω
μάτων διόρθωσης ή ένστασης θα διεκπεραιωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται για 5 έτη από τη στιγμή κατά την οποία το υποκείμενο των δεδομένων
αφαιρέθηκε από τον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα ή κατά την οποία εξέπνευσε η ισχύς του
μέτρου ή όσο διαρκούν οι δικαστικές διαδικασίες σε περίπτωση που έχουν ξεκινήσει.
Με την επιφύλαξη τυχόν δικαστικής, διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να υπο
βάλουν καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725
(edps@edps.europa.eu).
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