Databeskyttelse - specifik databeskyttelseserklæring
Spørgeundersøgelse vedrørende EU's AEO-program
Denne databeskyttelseserklæring omhandler Den Europæiske Revisionsrets behandling af
personoplysninger i forbindelse med dens vurdering af, om EU's program for autoriserede
økonomiske operatører (AEO'er) fremmer lovlig handel og styrker sikkerheden i den
internationale forsyningskæde. Med henblik på at indsamle oplysninger om AEO'ers erfaringer
og meninger vil vi opfordre dig til at deltage i spørgeundersøgelsen, som vil være tilgængelig
via et link, som medlemsstaternes toldmyndigheder sender dig.
Bemærk, at spørgeundersøgelsen er anonym. Hverken toldmyndighederne eller
Revisionsretten vil få kendskab til, hvem der har svaret. En eventuel påmindelse om at besvare
spørgeundersøgelsen vil derfor ligesom den første opfordring blive sendt ud til alle kontakter.
Hvis du allerede har svaret, bedes du se bort fra påmindelsen.
Manglende deltagelse vil ikke have nogen konsekvenser, men et maksimalt antal svar vil give
Revisionsrettens revisorer et bedre overblik over potentielle udfordringer, muligheder og risici
i forbindelse med EU's AEO-program.
Spørgeskemaet sendes til AEO'er i hele EU.
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Hvem er ansvarlig for håndteringen af dine personoplysninger?
Ansvaret for databehandlingen hører under det medlem af Revisionsrettens Afdeling IV, der
er ansvarligt for revisionen.
Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?
Der indsamles ingen personoplysninger. Hvis der er fritekstfelter, bedes du sørge for ikke at
give personoplysninger.
Hvilke personoplysninger indsamler vi?
Der indsamles ingen personoplysninger, da spørgeundersøgelsen er anonym.
Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?
Revisionsretten opbevarer ingen personoplysninger, eftersom opfordringen til at deltage
udsendes af medlemsstaternes toldmyndigheder, og Revisionsretten kun behandler de
oplysninger, der gives i spørgeskemaet.
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Hvilke regler gælder for anvendelsen af dine personoplysninger?
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens
institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger er
den retlige ramme for Revisionsrettens behandling af personoplysninger.
Retsgrundlaget er artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?
Revisionsholdet har adgang til oplysninger efter "need-to-know"-princippet. Personalet i
Revisionsrettens Direktorat for Kvalitetskontrol af Revisionen har desuden adgang til
oplysninger i forbindelse med sit kvalitetskontrolarbejde. I tilfælde af klage kan dine
personoplysninger videregives til Den Europæiske Ombudsmand og/eller Revisionsrettens
databeskyttelsesrådgiver og/eller Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.
Hvordan beskytter vi dine personoplysninger mod misbrug eller uautoriseret adgang?
Kun en specifik brugergruppe har adgang til personoplysninger. Adgangsrettigheder gives på
et need-to-know-grundlag under hensyntagen til den pågældende persons rolle, stilling og
ansvar. Disse rettigheder ajourføres løbende, i takt med at personalets opgaver ændrer sig.
Revisionsrettens generalsekretær har det overordnede ansvar for at gennemføre reglerne om
adgangsrettigheder og sikre overholdelse af databeskyttelseskravene. Generalsekretæren har
delegeret ansvaret på disse områder til forskellige enheder. Revisionsretten har en
informationssikkerhedspolitik og en informationssikkerhedsansvarlig, der sikrer, at politikken
gennemføres korrekt, og at effektiviteten af de relaterede kontroller testes.
Revisionsretten gennemfører denne spørgeundersøgelse ved hjælp af EUSurvey, et
flersproget system til onlineundersøgelser, som er bygget til udarbejdelse og offentliggørelse
af undersøgelser. EUSurvey-værktøjet stilles til rådighed for Revisionsretten, den
dataansvarlige, af Europa-Kommissionen, databehandleren. Europa-Kommissionen gør ikke
brug af underdatabehandlere, og alle data opbevares på serverne i Europa-Kommissionens
datacenter.
Europa-Kommissionen har truffet sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte serverhardware,
software og netværk mod utilsigtet eller ondsindet datahåndtering og datatab. Alle data
forvaltes af GD DIGIT i overensstemmelse med de bestemmelser om teknisk sikkerhed, som
er fastlagt i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om
kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen, i de
ændrede udgaver af denne afgørelse, i afgørelsens gennemførelsesbestemmelser (som
ajourført med mellemrum) og i de tilsvarende sikkerhedsstandarder og -retningslinjer, samt i
overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015
om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen, afgørelsens gennemførelsesbestemmelser og de
tilsvarende sikkerhedsmeddelelser. Disse dokumenter (som ajourført med mellemrum) kan
findes på følgende adresse: https://ec.europa.eu/info/publications/security-standardsapplying-all-european-commission-information-systems_da.
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EUSurvey bruger tjenesten Europa Analytics til trafikstatistik og analyse. Nærmere oplysninger
kan findes på websiden om Europa Analytics. Europa Analytics er baseret på open sourceanalyseplatformen "Matomo" (kilde: EUSurvey Record).
Dine svar vil i forbindelse med denne spørgeundersøgelse være anonyme.
Hvilke rettigheder har du?
Dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger er fastsat i artikel 17-24 i forordning (EU)
2018/1725. Du har ret til adgang til dine personoplysninger og til uden unødig forsinkelse at
få dem berigtiget, hvis de er urigtige eller ufuldstændige. Under visse omstændigheder har du
ret til at anmode os om, at vi sletter dine personoplysninger eller begrænser anvendelsen af
dem. I relevante tilfælde har du til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige
situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og ret til
dataportabilitet.
Vi behandler din anmodning, træffer en afgørelse og meddeler den til dig uden unødig
forsinkelse og i alle tilfælde senest en måned efter modtagelsen af anmodningen. Denne
periode kan om nødvendigt forlænges med to måneder.
Du kan udøve dine rettigheder ved at henvende dig til den dataansvarlige, jf. nedenstående
kontaktoplysninger.
Hvem skal du henvende dig til, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage?
Det første kontaktpunkt er den dataansvarlige på adressen ECA-INFO@eca.europa.eu.
Hvis du har spørgsmål om eller ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger,
kan du til enhver tid kontakte Revisionsrettens databeskyttelsesrådgiver (ECA-DataProtection@eca.europa.eu).
Du har ret til når som helst at indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger
til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu).
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