
Αίτηση πρόσβασης και/ή διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος προσωπικών 

δεδομένων σύμφωνα με το αμερικανικό «Πρόγραμμα Παρακολούθησης της 

Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» (Συμφωνία TFTP) 

 

Πληροφορίες 
 

Το Άρθρο 15 της Συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επεξεργασία και Διαβίβαση Δεδομένων Χρηματοπιστωτικών 
Μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Η.Π.Α. για τους Σκοπούς του Προγράμματος 

Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (εφεξής: της Συμφωνίας TFTP) 

παρέχει τη δυνατότητα αίτησης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα που έχουν υποστεί 
επεξεργασία βάσει της Συμφωνίας. Το Άρθρο 16 παρέχει τη δυνατότητα αίτησης διόρθωσης, 

διαγραφής ή κλειδώματος προσωπικών δεδομένων που είναι ανακριβή ή έχουν υποστεί 

επεξεργασία κατά παράβαση της Συμφωνίας. Τα Άρθρα 15 και 16 προβλέπουν ότι η αρχή 

προστασίας δεδομένων της χώρας σας θα ενεργεί ως ενδιάμεσος με το Υπουργείο 
Οικονομικών των Η.Π.Α., το οποίο διαχειρίζεται την TFTP. 

 

Εάν επιθυμείτε να κάνετε αίτηση σύμφωνα με το Άρθρο 15 και/ή Άρθρο 16 της Συμφωνίας 
ΤFTP, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο έντυπο επαλήθευσης ταυτότητας 

(Έντυπο Α), καθώς επίσης και το/τα έντυπο/α αίτησης (Έντυπο/α Β και/ή Γ) και το έντυπο 

εξουσιοδότησης (Έντυπο Δ). Αυτές είναι οι πληροφορίες που χρειάζεται το αμερικανικό 
υπουργείο Οικονομικών για τη διεξαγωγή μιας ενδελεχούς και ακριβούς έρευνας 

ανταποκρινόμενο στην αίτησή σας. 

 

Απόδειξη της ταυτότητας 
Η αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας χρειάζεται να βεβαιωθεί ότι είστε αυτοί που 

λέτε ότι είστε. Συνεπώς, πρέπει να αποδείξετε την ταυτότητά σας παρέχοντας φωτοτυπία της 

άδειας οδήγησης, διαβατηρίου, ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου που να περιέχει τη 
φωτογραφία σας και να φέρει την υπογραφή σας. Παρακαλείσθε να δείτε το Παράρτημα 2 

για μια επισκόπηση των επίσημων μέσων επαλήθευσης ταυτότητας στη χώρα σας. 

 
Η αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας θα επαληθεύσει την ταυτότητά σας 

βασιζόμενη αποκλειστικά στις πληροφορίες που θα προσκομίσετε. Η φωτοτυπία της 

απόδειξης της ταυτότητας δεν θα μεταβιβαστεί στο αμερικανικό υπουργείο οικονομικών, 

αλλά θα παραμείνει στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας. Η φωτοτυπία αυτή θα 
καταστρέφεται εντός  έξι μηνών μετά το κλείσιμο του φακέλου που σχετίζεται με το αίτημά 

σας κατά το Άρθρο 15 και/ή το Άρθρο 16.1  

 
Παρακαλείσθε να έχετε υπόψη σας ότι η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο σε άτομα με 

εθνικότητα ενός από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και αυτούς που είναι μόνιμοι κάτοικοι σε μια 

από τις χώρες της Ε.Ε.. 

 

Διαδικασία  

Για να αρχίσετε τη διαδικασία αίτησης πρόσβασης, παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι 

στέλνετε τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες σε έντυπη μορφή στην αρχή προστασίας 
δεδομένων της χώρας σας (βλ. Παράρτημα 1): 

 Έντυπο Επαλήθευσης Ταυτότητας (Έντυπο Α) - πλήρως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο 

                                                             
1 Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος λόγος που δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να προσκομίσετε 
αντίγραφο του μέσου επαλήθευσης ταυτότητας στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας, 
μπορείτε να ορίσετε συνάντηση για να παρουσιάσετε το έγγραφο αυτοπροσώπως. Οι απαραίτητες 
επαληθεύσεις της ταυτότητάς σας θα γίνουν κατόπιν, αυτοπροσώπως, στα γραφεία της αρχής 
προστασίας δεδομένων της χώρας σας. 



 Έντυπο Αίτησης Πρόσβασης Άρθρου 15 (Έντυπο Β) -  πλήρως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο και/ή 

 Έντυπο Διόρθωσης, Διαγραφής ή Κλειδώματος (Έντυπο Γ) Άρθρου 16 - πλήρως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 

 Έντυπο Εξουσιοδότησης (Έντυπο Δ) - πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 

 Φωτοτυπία ενός επίσημου μέσου επαλήθευσης ταυτότητας που να φέρει την 

υπογραφή σας1 (βλ. Παράρτημα 2) 

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας μπορεί να παρέχονται σε ξεχωριστή 

επιστολή. Παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι έχετε υποδείξει με σαφήνεια εάν εξουσιοδοτείτε 

τη διαβίβαση περισσότερων πληροφοριών στο Υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α.. Χωρίς 

σαφή εξουσιοδότηση διαβίβασης πρόσθετων πληροφοριών στο Υπουργείο Οικονομικών των 
Η.Π.Α., αυτές οι πληροφορίες θα παραμένουν μόνο στην αρχή προστασίας δεδομένων της 

χώρας σας και δεν θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α. για να 

βοηθήσουν στην επεξεργασία του αιτήματος. 
 

Με τη λήψη της αίτησης, η αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας θα προωθήσει το 

Έντυπο Δ και Έντυπο/α Β και/ή Γ στο αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Η αρχή 

προστασίας δεδομένων της χώρας σας θα σας ενημερώνει για τη διαδικασία και αφού δοθεί 
μια απάντηση στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας από το Υπουργείο  

Οικονομικών των Η.Π.Α., η αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας θα σας προωθήσει 

τις πληροφορίες αμελητί. Ωστόσο, παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη σας ότι η απάντηση στο 
αίτημα πρόσβασης μπορεί να είναι πολύ περιορισμένη, λόγω της φύσης του Προγράμματος 

Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συμφωνία TFTP και αιτήματα σύμφωνα με το 

Άρθρο 15 και/ή Άρθρο 16, παρακαλείσθε να δείτε εδώ www.treasury.gov/tftp.  
 

 

 
 

http://www.treasury.gov/tftp

