Δήλωση περί απορρήτου
Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Το IMI είναι μια εφαρμογή λογισμικού προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, που
αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στόχος του IMI είναι να βελτιωθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς μέσω της διευκόλυνσης
της διοικητικής συνεργασίας και της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών.
Παρέχει, για τον σκοπό αυτό, ένα αξιόπιστο εργαλείο ασφαλούς ανταλλαγής
πληροφοριών (στις οποίες περιλαμβάνονται και κάποια προσωπικά δεδομένα) μεταξύ των
εθνικών διοικήσεων των κρατών μελών του ΕΟΧ.
Το ΙΜΙ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διοικητική συνεργασία στους τομείς που
απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού ΙΜΙ (Κανονισμός 1024/2012)(βλ. και
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_el.htm). Το σύστημα ΙΜΙ
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και μηχανισμό προειδοποίησης που παρέχει στις αρμόδιες
αρχές τη δυνατότητα να ενημερώνουν τις αρχές άλλων κρατών μελών.
Όλοι οι χρήστες του ΙΜΙ οφείλουν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν πλήρως τα
προβλεπόμενα στο Κανονισμό ΙΜΙ, τους σχετικούς οδηγούς που υπάρχουν στην κεντρική
ιστοσελίδα του ΙΜΙ, καθώς και τη σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που
εφαρμόζεται κατά περίπτωση (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_el.htm).
Όλοι οι χρήστες του ΙΜΙ οφείλουν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν πλήρως τα περί
εμπιστευτικότητας, απορρήτου της επεξεργασίας, ασφάλειας και προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα προβλεπόμενα από την εθνική νομοθεσία, τις αποφάσεις της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), τον Κανονισμό
1024/2012, καθώς και τα αναφερόμενα στο σχετικό ιστότοπο που ΙΜΙ
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_el.htm).
Επισημαίνεται ότι οι χρήστες υποχρεούνται να τηρούν πιστά και τις κατευθυντήριες
γραμμές σχετικά με την προστασία δεδομένων για τους χρήστες του IMI
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/data_protection/data_protection_guidelines_el.pdf).

Τα κατά την έννοια του στοιχ. γ’ του άρθ. 2 Ν. 2472/1997 υποκείμενα των δεδομένων έχουν
μεταξύ άλλων και τα δικαιώματα της ενημέρωσης (άρθ. 11 §3 Ν. 2472/1997), πρόσβασης
στα δεδομένα που τα αφορούν (άρθ. 12 Ν. 2472/1997) και υποβολής αντιρρήσεων (άρθ. 13
Ν. 2472/1997). Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών τα υποκείμενα των δεδομένων θα
πρέπει να υποβάλουν εγγράφως σχετικό αίτημα στην κατά περίπτωση αρμόδια αρχή ΙΜΙ ή
συντονιστή ΙΜΙ.
Τα δεδομένα των χρηστών κάθε Αρχής στο ΙΜΙ μπορούν να τύχουν επεξεργασίας (για
σκοπούς συμβατούς στον Κανονισμό 1024/2012) από τους ίδιους τους χρήστες (με
δικαιώματα τοπικού διαχειριστή & μόνο για τους χρήστες της ίδιας της αρχής τους), την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (υπηρεσία υποστήριξης ΙΜΙ), τον εθνικό συντονιστή ΙΜΙ (Υπουργείο

Οικονομικών, Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων), καθώς και κάθε
συντονιστή εντός του συστήματος ΙΜΙ που έχει ρόλο «Διαχειριστή Πρόσβασης» (τη
δεδομένη στιγμή: Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών
του ΙΜΙ αποθηκεύονται για όσο διάστημα παραμένουν χρήστες (βλ. και Κανονισμό
1024/2012, αρ. 15).
Για κάθε διευκρίνιση, πληροφορία, αρωγή και υποβολή ως άνω σχετικού αιτήματος
μπορείτε να απευθύνεστε στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές και συντονιστές του ΙΜΙ,
καθώς επίσης και στον εθνικό συντονιστή ΙΜΙ (Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση
Ευρωπαϊκής Ένωσης) στο e-mail: imi.greece@mnec.gr, στα τηλέφωνα 210-3332129, 2103332750 & 210-3332248 και την ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Οικονομικών, Δ/νση
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων, Νίκης 5-7, 10180, Σύνταγμα, Αθήνα. Η υπηρεσία
ακολουθεί την Πολιτική Ορθής Χρήσης Συστημάτων και Πληροφοριών του Υπουργείου
Οικονομικών.

