Adatvédelem – Egyedi adatvédelmi nyilatkozat
Felmérés az Unió AEO-programjáról
Ez az adatvédelmi nyilatkozat arra vonatkozik, hogyan kezeli az Európai Számvevőszék a személyes
adatokat annak értékelése során, hogy az engedélyezett gazdálkodókra irányuló uniós program (AEOprogram) elősegíti-e a jogszerű kereskedelmet és javítja-e a nemzetközi ellátási lánc biztonságát.
Információkat gyűjtünk az engedélyezett gazdálkodók tapasztalatairól és véleményéről. Ezért kérjük,
vegyen részt felmérésünkben, amelyet a tagállami vámhatóság által rendelkezésre bocsátott linken
keresztül érhet el.
Felhívjuk figyelmét, hogy a felmérés névtelen. Sem a vámhatóság, sem a Számvevőszék nem ismeri a
válaszadó azonosságát. Ezért ha emlékeztető üzenet kiküldése válna szükségessé, azt minden
kapcsolatunknak ki fogjuk küldeni, amint azt az eredeti felhívással tettük. Ha már válaszolt a
felmérésre, figyelmen kívül hagyhatja az ilyen emlékeztetőt.
Ha nem vesz részt a felmérésben, az semmilyen következménnyel nem jár az Ön számára, ugyanakkor
minél több választ tudnak feldolgozni ellenőreink, annál pontosabb képet tudnak alkotni az uniós AEOprogrammal kapcsolatos potenciális kihívásokról, lehetőségekről és kockázatokról.
A kérdőívet Unió-szerte megküldjük az engedélyezett gazdálkodóknak.
Az alábbiakban ismertetjük, hogyan kezeli a Számvevőszék a személyes adatokat, és hogyan biztosítja
azok védelmét.
Ki a felelős az adatok kezeléséért?
Az adatfeldolgozási műveletekért a IV. Kamara érintett ellenőrzésért felelős számvevőszéki tagja viseli
a felelősséget.
Miért gyűjtünk adatokat?
Személyes adatokat nem gyűjtünk. Ha szabad szöveges mező kitöltésére kérnénk, személyes adatokat
abban ne adjon meg.
Milyen személyes adatokat gyűjtünk?
A felmérés névtelen, ezért személyes adatok gyűjtésére nem kerül sor.
Mennyi ideig őrizzük meg adatait?
A Számvevőszék nem tárol személyes adatokat, mivel a felmérésről a tagállamok vámhatóságai küldtek
ki értesítést, a Számvevőszék csak a kérdőív révén beérkező információkat dolgozza fel.
Milyen szabályok vonatkoznak az adatok felhasználására?
A személyes adatok Európai Számvevőszék általi feldolgozásának jogi keretét a természetes
személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése
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tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i
(EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet adja.
A jogalapot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke képezi.
Ki kap hozzáférést az Ön adataihoz és kivel közöljük azokat?
Az ellenőrző csoport a „szükséges ismeret elve” alapján férhet hozzá adatokhoz. Ellenőrzési
minőségbiztosítási munkájuk során hozzáférhetnek adatokhoz a Számvevőszék Ellenőrzés-minőségi
Igazgatóságának munkatársai is. Panasztétel esetén személyes adatait átadhatjuk vagy az
ombudsmannak, vagy az adatvédelmi tisztviselőnek, vagy az európai adatvédelmi biztosnak.
Hogyan óvjuk adatait az esetleges visszaélésekkel és a jogosulatlan hozzáféréssel szemben?
Az adatokhoz való hozzáférés joga szigorúan egy adott felhasználói csoportra korlátozódik.
A hozzáférési jogokat kizárólag a „szükséges ismeret elve” szerint adjuk meg, figyelembe véve az
érintett felhasználó szerepét, beosztását és felelősségeit. Ezeket a jogosultságokat a munkatársaink
feladataiban beálló változások függvényében folyamatosan aktualizáljuk.
A Számvevőszék főtitkára viseli az átfogó felelősséget a hozzáférési jogokra vonatkozó szabályok
végrehajtásáért és az adatvédelmi szabályok betartásáért. A főtitkár ezeken a területeken különböző
szervezetekre ruházott át felelősségi köröket. Az Európai Számvevőszék rendelkezik
információbiztonsági politikával, információbiztonsági tisztviselője pedig biztosítja, hogy ezt a politikát
helyesen hajtsák végre, és hogy a kapcsolódó ellenőrzéseket hatékonyság szempontjából teszteljék.
E felméréshez a Számvevőszék az EUSurvey eszközt használja: ezt a többnyelvű online rendszert
kifejezetten felmérések létrehozására és közzétételére alakították ki. Az EUSurvey eszközt az Európai
Bizottság (mint adatfeldolgozó) bocsátja a Számvevőszék (mint adatkezelő) rendelkezésére.
A Bizottság nem vesz igénybe köztes adatfeldolgozókat, és valamennyi adatot az Európai Bizottság
Adatközpontjának szerverein tárolja.
Az Európai Bizottság biztonsági intézkedéseket tett a szerverek hardverének és szoftverének, valamint
a hálózatnak a véletlen vagy rosszindulatú adatmanipulálással és adatvesztéssel szembeni védelmére.
Az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló (EU, Euratom)
2017/46 bizottsági határozatban, annak későbbi változataiban, (időről időre módosított) végrehajtási
szabályaiban és a kapcsolódó biztonsági szabványokban és iránymutatásokban, valamint a Bizottságon
belüli biztonságról szóló (EU, Euratom) 2015/443 bizottsági határozatban, annak végrehajtási
szabályaiban és a kapcsolódó biztonsági feljegyzésekben előírt technikai biztonsági rendelkezésekkel
összhangban valamennyi adatot a DG DIGIT kezeli. Ezek az (időről időre módosított) dokumentumok a
következő címen tekinthetők meg: https://ec.europa.eu/info/publications/security-standardsapplying-all-european-commission-information-systems_hu
Az EUSurvey az Europa Analytics szolgáltatást alkalmazza a forgalmi statisztikák készítésére és
elemzésére. Erről további tájékoztatást az Europa Analytics weboldalán talál. Az Europa Analytics a
Matomo nyílt forráskódú elemzési platformon alapul (forrás: EUSurvey Record).
Ha részt vesz a felmérésben, válaszai névtelenek lesznek.
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Milyen jogokkal rendelkezik Ön?
Személyes adataival kapcsolatos jogait az (EU) 2018/1725 rendelet 17–24. cikke rögzíti. Kérheti a
személyes adataihoz való hozzáférést, illetve pontatlanság vagy hiányosság esetén adatainak
helyesbítését, amelyet indokolatlan késedelem nélkül el kell végezni. Bizonyos feltételek esetén
továbbá kérheti személyes adatai törlését vagy felhasználásuk korlátozását. Személyes helyzetére
hivatkozva bármikor jogában áll megvonni az adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását, illetve
joga van az adathordozhatósághoz.
Kérését elbíráljuk, határozatot hozunk róla, és azt indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül eljuttatjuk Önhöz. Ez a határidő szükség esetén két
hónappal meghosszabbítható.
E jogainak gyakorlásához az adatkezelővel kell felvennie a kapcsolatot az alább megadott
elérhetőségek révén.
Kihez fordulhat kérdés vagy panasz esetén?
Első lépésben az adatkezelővel veheti fel a kapcsolatot (ECA-INFO@eca.europa.eu).
Ha személyes adatainak kezelésével kapcsolatban aggályai vagy panaszai vannak, azokkal a
Számvevőszék adatvédelmi biztosához fordulhat (ECA-Data-Protection@eca.europa.eu).
Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármikor panaszt nyújthat be az európai adatvédelmi
biztoshoz is (edps@edps.europa.eu).
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