Duomenų apsauga. Specialusis privatumo pareiškimas
Apklausa dėl ES AEO programos
Šis privatumo pareiškimas susijęs su Europos Audito Rūmų atliekamu asmens duomenų tvarkymu
siekiant įvertinti, ar vykdant ES įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų (AEO) programą palengvinama
teisėta prekyba ir padidinamas tarptautinės tiekimo grandinės saugumas. Siekdami sužinoti įgaliotųjų
ekonominės veiklos vykdytojų patirtį ir nuomones, kviečiame dalyvauti apklausoje, kuri bus prieinama
per valstybių narių muitinės padalinių jums pateiktą nuorodą.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad apklausa yra anonimiška. Nei muitinės departamentas, nei Audito Rūmai
negalės žinoti, kas joje dalyvavo. Todėl priminimai, jei reikės, bus siunčiami visiems adresatams taip
pat, kaip ir pirminis kvietimas. Jei į apklausos klausimus jau būsite atsakę, į tokį priminimą nekreipkite
dėmesio.
Jei apklausoje nedalyvausite, jokių pasekmių nekils, tačiau gavę kuo daugiau atsakymų Audito Rūmų
auditoriai galėtų susidaryti geresnį vaizdą apie su ES AEO programa susijusius galimus iššūkius,
galimybes ir riziką.
Šis klausimynas siunčiamas įgaliotiesiems ekonominės veiklos vykdytojams visoje ES.
Toliau aprašyta, kaip Audito Rūmai tvarko ir saugo jūsų asmens duomenis.
Kas yra atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą?
Už duomenų tvarkymo operacijas atsako už auditą atsakingas Audito Rūmų narys iš IV kolegijos.
Kodėl renkame jūsų duomenis?
Jokie asmens duomenys nėra renkami. Įsitikinkite, kad jokių asmens duomenų nepateikiate laisvos
formos teksto laukeliuose, jei tokių būtų.
Kokius asmens duomenis renkame?
Nebus renkami jokie asmens duomenys, nes apklausa yra anoniminė.
Kiek laiko saugome jūsų duomenis?
Audito Rūmai nesaugo jokių asmens duomenų, nes kvietimą išsiuntė valstybių narių muitinės
departamentai. Audito Rūmai tvarkys tik klausimyne pateiktą informaciją.
Kokiomis taisyklėmis reglamentuojamas jūsų duomenų naudojimas?
Asmens duomenų tvarkymas Audito Rūmuose teisiškai reglamentuojamas 2018 m. spalio 23 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos
institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo.
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Teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnis.
Kas turi prieigą prie jūsų duomenų ir kam jie bus atskleisti?
Audito grupė turi prieigą prie duomenų pagal būtinybės žinoti principą. Audito Rūmų Audito kokybės
kontrolės komitete dirbantys darbuotojai taip pat gali susipažinti su duomenimis atlikdami audito
kokybės kontrolės darbą. Skundo atveju jūsų asmens duomenys gali būti perduodami ombudsmenui,
duomenų apsaugos pareigūnui ir (arba) Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.
Kaip užtikriname apsaugą nuo netinkamo jūsų duomenų naudojimo arba neleistinos prieigos prie jų?
Prieiga prie duomenų suteikiama tik konkrečiai naudotojų grupei. Prieigos teisės suteikiamos pagal
būtinybės žinoti principą, atsižvelgiant į atitinkamo naudotojo vaidmenį, pareigas ir atsakomybę. Šios
teisės nuolat atnaujinamos keičiantis darbuotojų užduotims.
Bendra atsakomybė už taisyklių dėl prieigos teisių įgyvendinimą ir duomenų apsaugos reikalavimų
laikymąsi tenka Audito Rūmų generaliniam sekretoriui. Jis šių sričių įgaliojimus yra perdavęs įvairiems
subjektams. Audito Rūmai turi informacijos saugumo politiką ir informacijos saugumo pareigūną, kuris
užtikrina, kad politika būtų įgyvendinama teisingai ir kad būtų tikrinamas susijusių patikrų efektyvumas.
Šiai apklausai atlikti Audito Rūmai naudoja apklausoms kurti ir skelbti skirtą daugiakalbę internetinę
apklausų valdymo sistemą „EUSurvey“. „EUSurvey“ yra priemonė, kurią Europos Komisija, kaip
duomenų tvarkytoja, teikia Audito Rūmams, kaip duomenų valdytojui. Europos Komisija nenaudoja
pagalbinių duomenų tvarkytojų ir visi duomenys yra saugomi Europos Komisijos duomenų centre.
Europos Komisija įgyvendino saugumo priemones, kad serverių aparatinė ir programinė įranga bei
tinklas būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar piktavališko manipuliavimo duomenimis ir duomenų
praradimo. Visus duomenis tvarko DIGIT GD pagal techninio saugumo nuostatas, išdėstytas 2017 m.
sausio 10 d. Komisijos sprendime (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių
sistemų saugumo, vėlesnėse jo redakcijose, jo įgyvendinimo taisyklėse (su vėlesniais pakeitimais) ir
atitinkamuose saugumo standartuose ir gairėse, taip pat 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendime (ES,
Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje, jo įgyvendinimo taisyklėse ir atitinkamuose saugumo
pranešimuose. Šiuos dokumentus (su vėlesniais pakeitimais) galima rasti adresu:
https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-european-commissioninformation-systems_en.
Sistemoje „EUSurvey“ naudojama srautų statistikai ir analizei skirta priemonės „Europa Analytics“
paslauga. Daugiau informacijos pateikta „Europa Analytics“ svetainėje. Priemonė „Europa Analytics“
sukurta naudojantis atvirąja analitine platforma „Matomo“ („EUSurvey Record“).
Bus užtikrintas jūsų atsakymų į apklausos klausimus anonimiškumas.
Kokios yra jūsų teisės?
Jūsų teisės dėl jūsų asmens duomenų nustatytos Reglamento (ES) 2018/1725 17–24 straipsniuose.
Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir prašyti, kad jie būtų ištaisyti nepagrįstai
nedelsiant, jei duomenys netikslūs arba neišsamūs. Tam tikromis sąlygomis turite teisę paprašyti, kad
jūsų asmens duomenis ištrintume arba apribotume jų naudojimą. Kai taikytina, turite teisę dėl
priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia padėtimi, bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys
būtų tvarkomi, ir teisę į duomenų perkeliamumą.
Apsvarstę jūsų prašymą, priimsime sprendimą ir apie jį nedelsdami, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip
per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jums pranešime. Prireikus šis laikotarpis gali būti pratęstas dar
dviem mėnesiams.
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Savo teisėmis galite pasinaudoti susisiekę su duomenų valdytoju, naudodamiesi toliau pateikta
kontaktine informacija.
Į ką kreiptis, jei turite klausimų arba skundų?
Pirmasis kontaktinis lygmuo – duomenų valdytojas (ECA-INFO@eca.europa.eu).
Jei turite klausimų ar skundų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, bet kuriuo metu galite susisiekti su
Audito Rūmų duomenų apsaugos pareigūnu (ECA-Data-Protection@eca.europa.eu).
Jūs turite teisę bet kuriuo metu dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Europos duomenų
apsaugos priežiūros pareigūnui (edps@edps.europa.eu).

CH4220722LT02-22PP-AEO_Data_Protect-TR.docx

3

