Ochrona danych osobowych – oświadczenie o ochronie prywatności
Ankieta dotycząca unijnego programu AEO
Niniejsze poświadczenie o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy danych osobowych w ramach przeprowadzanej przez Trybunał
kontroli mającej na celu ocenę, czy unijny program upoważnionych przedsiębiorców (AEO)
sprzyja legalnemu handlowi i poprawia bezpieczeństwo międzynarodowego łańcucha dostaw.
Aby umożliwić Państwu podzielenie się doświadczeniami i opiniami na temat programu AEO,
Trybunał zaprasza Państwa do udziału w ankiecie, która będzie dostępna za pośrednictwem
linku przesłanego przez polski organ celny.
Informujemy, że udział w ankiecie jest anonimowy. Ani organ celny, ani Trybunał nie będą
miały możliwości sprawdzenia, kto udzielił odpowiedzi. Z tego względu ewentualne
przypomnienia będą przesyłane na wszystkie adresy poczty elektronicznej, na które wysłano
pierwsze zaproszenie. Jeśli do tego czasu udzielą już Państwo odpowiedzi, prosimy
o zignorowanie takich przypomnień.
Brak udziału w ankiecie nie będzie się wiązał dla Państwa z żadnymi konsekwencjami.
Otrzymanie maksymalnej liczby odpowiedzi pozwoli jednak kontrolerom Trybunału uzyskać
bardziej precyzyjne informacje na temat potencjalnych wyzwań, możliwości i ryzyka
dotyczącego unijnego programu AEO.
Niniejsza ankieta zostanie rozesłana do upoważnionych przedsiębiorców na terenie całej UE.
Poniżej opisano sposób, w jaki Trybunał przetwarza i chroni dane osobowe.
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?
Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada członek Trybunału z Izby IV odpowiedzialny
za niniejszą kontrolę.
W jakim celu Trybunał gromadzi Państwa dane osobowe?
W przypadku tej ankiety Trybunał nie gromadzi żadnych danych osobowych. Proszę
dopilnować, by w polach tekstowych nie znalazły się żadne dane osobowe.
Jakie dane osobowe gromadzi Trybunał?
W ramach ankiety nie będą gromadzone żadne dane osobowe, ponieważ ma ona charakter
anonimowy.
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Jak długo Trybunał przechowuje dane osobowe?
W przypadku tej ankiety Trybunał nie przechowuje żadnych danych osobowych, ponieważ
zaproszenie do udziału w ankiecie zostało przesłane przez krajowe organy celne, a Trybunał
będzie przetwarzał wyłącznie informacje udzielone w odpowiedzi na ankietę.
Jakie przepisy regulują wykorzystanie danych osobowych?
Ramy prawne regulujące przetwarzanie danych osobowych w Trybunale określono w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października
2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.
Podstawę prawną przetwarzania informacji stanowi art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.
Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane?
Dostęp do danych posiada zespół kontrolny w oparciu o zasadę wiedzy koniecznej. W ramach
wykonywania obowiązków związanych z jakością kontroli dostęp do danych mogą mieć także
pracownicy działu do spraw jakości kontroli Trybunału. W razie wniesienia skargi Państwa
dane osobowe mogą zostać przekazane Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Inspektorowi
Ochrony Danych lub Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.
W jaki sposób Trybunał chroni dane przed ewentualnym nieprawidłowym ich
wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem?
Dostęp do danych jest ściśle ograniczony do konkretnej grupy użytkowników. Prawo dostępu
przyznaje się w oparciu o zasadę wiedzy koniecznej, po uwzględnieniu funkcji, stanowiska
i zakresu obowiązków danego użytkownika. Prawo to jest nieustannie aktualizowane,
odpowiednio do zmieniających się zadań pracowników.
Ogólna odpowiedzialność za wdrażanie przepisów dotyczących prawa dostępu do danych oraz
za zgodność z wymogami ochrony danych osobowych spoczywa na Sekretarzu Generalnym
Trybunału, który powierzył obowiązki w tym zakresie różnym służbom. Trybunał opracował
politykę bezpieczeństwa informacji i zatrudnia urzędnika ds. bezpieczeństwa informacji, który
dba o to, by polityka ta była odpowiednio wdrażana, a powiązane mechanizmy kontroli –
sprawdzane pod kątem efektywności.
Do przeprowadzenia tej ankiety Trybunał wykorzystuje EUSurvey, wielojęzyczny internetowy
system zarządzania ankietami zaprojektowany do tworzenia i publikacji ankiet. Narzędzie to
udostępniane jest Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu – pełniącemu funkcję
administratora – przez Komisję Europejską, pełniącą funkcję podmiotu przetwarzającego.
Komisja Europejska nie zleca tej funkcji podwykonawcom, a wszystkie dane są
przechowywane na serwerach w należącym do niej centrum danych.
Komisja Europejska zastosowała środki bezpieczeństwa w celu ochrony sprzętu
i oprogramowania serwerowego oraz sieci przed wykorzystaniem i utratą danych w wyniku
działań przypadkowych lub podejmowanych w złej wierze. Wszystkimi danymi zarządza DG
DIGIT zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa technicznego, które są zawarte
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w decyzji Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa
systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej, w kolejnych wersjach tej decyzji,
w przyjętych do niej przepisach wykonawczych (wraz z wprowadzanymi zmianami) oraz
odpowiednich standardach i wytycznych w zakresie bezpieczeństwa, a także w decyzji Komisji
(UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji,
przyjętych do niej przepisach wykonawczych i odnośnych instrukcjach bezpieczeństwa.
Z powyższymi dokumentami (wraz z wprowadzanymi do nich zmianami) można się zapoznać
pod
adresem:
https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-alleuropean-commission-information-systems_pl
EUSurvey wykorzystuje serwis Europa Analytics na potrzeby uzyskiwania danych
statystycznych i analizy ruchu w systemie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na
stronie Europa Analytics. Serwis ten działa w oparciu o otwartą platformę analityczną
„Matomo” (źródło: rejestr EUSurvey).
Wszelkie udzielone przez Państwa odpowiedzi będą anonimowe.
Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą?
Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, są określone w art. 17–24 rozporządzenia
(UE) 2018/1725. Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych
oraz prawo ich sprostowania bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe
lub niekompletne. W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mają prawo
zwrócić się o usunięcie swoich danych osobowych lub ograniczenie ich wykorzystania. Mają
również – w określonych przypadkach – prawo do wniesienia w dowolnym momencie
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z ich szczególną
sytuacją oraz prawo do przeniesienia danych.
Trybunał rozpatruje wnioski w tym zakresie, podejmuje odnośną decyzję i przekazuje ją do
wiadomości zainteresowanej osoby bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku – w ciągu
miesiąca od daty otrzymania wniosku. W razie konieczności termin ten może zostać
wydłużony o kolejne dwa miesiące.
Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z administratorem danych pod
adresem kontaktowym podanym poniżej.
Z kim należy się skontaktować w przypadku pytań lub skarg?
Pierwszym punktem kontaktowym jest administrator danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować, pisząc na adres poczty elektronicznej ECA-INFO@eca.europa.eu.
W przypadku wątpliwości lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych można
skontaktować się z inspektorem ochrony danych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
(ECA-Data-Protection@eca.europa.eu).
Zainteresowanym osobom przysługuje prawo do wniesienia w dowolnej chwili skargi
dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych do Europejskiego Inspektora Ochrony
Danych (edps@edps.europa.eu).
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