Αποποίηση απορρήτου
(Άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016)

1. Σκοπός της επεξεργασίας
Το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), που δημιουργήθηκε με την απόφαση 2004/512 / ΕΚ του
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2004, είναι ένα σύστημα ανταλλαγής δεδομένων που αφορούν θεωρήσεις για είσοδο
στον χώρο Σένγκεν μεταξύ των κρατών μελών. Η καθιέρωση του VIS είναι μία από τις κύριες πρωτοβουλίες στις
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς
εσωτερικά σύνορα.
Η λειτουργία του VIS διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008. Το σύστημα αποτελείται από μια κεντρική βάση δεδομένων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, στην οποία οι εθνικές διασυνδέσεις των αρχών των κρατών Σένγκεν αρμόδιο για τις θεωρήσεις. Για να
επιτρέψει τη λειτουργία του VIS, τα προξενικά γραφεία και τα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων των
κρατών Σένγκεν συνδέονται επίσης με το VIS μέσω των εθνικών διεπαφών.
Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Αστυνομίας του Κράτους και άλλων αστυνομικών δυνάμεων μπορεί
επίσης να συμβουλεύεται το VIS, σε σημεία διέλευσης εξωτερικών συνόρων και εντός της επικράτειας των κρατών
μελών, για να εξακριβώσει την ταυτότητα του κατόχου της θεώρησης και την αυθεντικότητα της θεώρησης. καθώς
και να ελέγξει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής ή διαμονής. Η Συνοριακή Αστυνομία μπορεί επίσης
να εκδίδει θεωρήσεις στα εξωτερικά σύνορα στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 35
και 36 του κανονισμού (ΕΚ) 810/2009 Οι διαδικασίες αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας εντός του
χώρου Σένγκεν.
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η πρόσβαση στο VIS μπορεί να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία
(Ευρωπόλ) και από τις αστυνομικές αρχές με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση τρομοκρατικών
εγκλημάτων και άλλων σοβαρών εγκλημάτων (βλ. Απόφαση του Συμβουλίου 2008/633 / ΔΕΥ της 23ης Ιουνίου
2008).
Οι κύριοι σκοποί του VIS είναι: η διευκόλυνση των διαδικασιών που αφορούν τις αιτήσεις θεώρησης, η διευκόλυνση
των ελέγχων στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων και εντός των εθνικών εδαφών, η ενίσχυση της
ασφάλειας των χωρών της ΕΕ. Το VIS αποτρέπει επίσης το λεγόμενο «Αγορές Visa» και βοηθά τα κράτη μέλη στην
καταπολέμηση της απάτης.
2. Ελεγκτής δεδομένων
Σύμφωνα με την Τέχνη. 4, σημείο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η
αρμόδια αρχή η οποία, ατομικά ή μαζί με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα · όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή τα ειδικά κριτήρια που ισχύουν για τον
διορισμό του μπορεί να προβλέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους.
Σύμφωνα με το Διυπουργικό Διάταγμα αρ. 4516/495 της 6ης Οκτωβρίου 2011, οι ιταλικές αρχές, κάτοχοι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο και διαβιβάζονται στην
κεντρική βάση δεδομένων του VIS, είναι η καθεμία σε σχέση με τις δραστηριότητες της αρμοδιότητάς τους:
• Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας (Piazzale della Farnesina 1, 00135 Ρώμη, www.esteri.it ).
• Υπουργείο Εσωτερικών (Piazza del Viminale, 1, 00184 Ρώμη, www.interno.gov.it/it )
3. Εγγυητής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Ο Ευρωπαίος Επόπτης είναι η εποπτική αρχή για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην κεντρική
βάση δεδομένων του VIS σε ευρωπαϊκό επίπεδο (https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-dataprotection-supervisor_el )

Η εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση της νομιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που έχουν καταχωρηθεί στο VIS, σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα της 30ής Ιουνίου 2003,
αριθ. 196 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις, είναι ο Εγγυητής για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
(www.garanteprivacy.it ).

4. Άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης ή ακύρωσης των προσωπικών δεδομένων που έχουν εισαχθεί
στο VIS
1

Είναι δικαίωμα του αιτούντος θεώρηση να λάβει, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, την κοινοποίηση των δεδομένων που
αφορούν το πρόσωπό του καταχωρημένα στο VIS και του κράτους μέλους που τα διαβίβασε, ή επίσης να ζητήσει τη
διόρθωση ανακριβών δεδομένων που αφορούν το πρόσωπό του και ακυρώνονται αυτά που αφορούν το πρόσωπο που
υπέστη παράνομη επεξεργασία (άρθρο 38, κανονισμός (ΕΚ) 767/2008).
Στην Ιταλία, τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης ή ακύρωσης των προσωπικών δεδομένων που έχουν εισαχθεί στο
VIS μπορούν να ασκηθούν επικοινωνώντας απευθείας:
• για τις θεωρήσεις που ζητούνται στο εξωτερικό, στον Προϊστάμενο του Γραφείου Θεώρησης του Αρχηγείου που
χειρίστηκε την αίτηση θεώρησης.
• για τις θεωρήσεις που ζητούνται στα σύνορα, στον Διευθυντή του Γραφείου Συνοριακής Αστυνομίας που χειρίστηκε
την αίτηση θεώρησης.
Το αίτημα για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων μπορεί να υποβληθεί χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις
(για παράδειγμα, με συστημένη επιστολή, φαξ, e-mail) με έκθεση ή επισύναψη αντιγράφου εγγράφου ταυτότητας,
εάν η ταυτότητα του αιτούντος δεν εξακριβωθεί με άλλα στοιχεία Το
Πρέπει να παρέχεται επαρκής ανατροφοδότηση στο αίτημα πρόσβασης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, χωρίς
καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.
Ομοίως, σε περίπτωση αιτήματος διόρθωσης ανακριβών δεδομένων ή διαγραφής δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί
παράνομα στο Vis, αυτές οι ενέργειες πρέπει να εκτελούνται υπό τους ίδιους όρους. Εάν τα δεδομένα έχουν εισαχθεί
από άλλο κράτος μέλος, η ιταλική αρχή που έλαβε το αίτημα (MAECI, Υπουργείο Εσωτερικών), εντός προθεσμίας
14 ημερών, επικοινωνεί με το αρμόδιο κράτος μέλος, το οποίο διενήργησε έλεγχο της ακρίβειας τα δεδομένα και τη
νομιμότητα της επεξεργασίας τους στο Vis εντός προθεσμίας ενός μηνός, παρέχοντας ανατροφοδότηση στο
ενδιαφερόμενο μέρος (άρθρο 38, κανονισμός (ΕΚ) 767/2008 · άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).
Σε περίπτωση μη απάντησης, άρνησης ή σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση που η απάντηση στην άσκηση των
δικαιωμάτων κριθεί μη ικανοποιητική, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να λάβει μέτρα ενώπιον της τακτικής
δικαστικής αρχής (άρθρο 152 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 196 / 2003 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις), ή,
εναλλακτικά, υποβολή καταγγελίας στον Εγγυητή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (άρθρο 77,
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).
5. Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Η περίοδος διατήρησης δεδομένων διέπεται από το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) 767/2008.
Κάθε φάκελος διατηρείται στο VIS για μέγιστη περίοδο πέντε ετών, με την επιφύλαξη της ακύρωσης που αναφέρεται
στα άρθρα 24 και 25 και της εγγραφής που αναφέρεται στο άρθρο 34.
Αυτή η περίοδος ξεκινά:
1. από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης, εάν έχει εκδοθεί θεώρηση ·
2. από τη νέα ημερομηνία λήξης της θεώρησης, εάν έχει παραταθεί η θεώρηση ·
3. από την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου στο VIS, εάν η αίτηση έχει αποσυρθεί, κλείσει ή διακοπεί ·
4. από την ημερομηνία της απόφασης των αρμόδιων αρχών θεώρησης, εάν η θεώρηση έχει απορριφθεί, ακυρωθεί,
μειωθεί ή ανακληθεί.
Μετά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το VIS διαγράφει αυτόματα το αρχείο και τους
συνδέσμους που έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφοι 3 και 4.
6. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO)
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) προσδιορίζεται στο Υπουργείο
Εσωτερικών.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στις ακόλουθες επαφές:
• διεύθυνση e-mail: responsabileprotezionedati@interno.it
• πιστοποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: rdp@pec.interno.it
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