Protecția datelor – Declarație specifică privind confidențialitatea
Sondaj referitor la Programul UE privind AEO
Prezenta declarație privind confidențialitatea se referă la prelucrarea de către Curtea de
Conturi Europeană (Curtea) a datelor cu caracter personal atunci când evaluează dacă
Programul UE privind operatorii economici autorizați (AEO) facilitează comerțul legitim și
consolidează securitatea lanțului de aprovizionare internațional. În scopul colectării de
informații cu privire la experiențele și opiniile AEO, sunteți invitat(ă) să participați la acest
sondaj care va fi accesibil prin intermediul unui link care vă va fi pus la dispoziție de către
serviciile vamale din statele membre.
Vă rugăm să rețineți că sondajul este anonim. Nici serviciul vamal, nici Curtea de Conturi
Europeană nu vor putea cunoaște identitatea persoanei care a răspuns. Din acest motiv, în
cazul în care vor fi necesare notificări de reamintire, acestea vor fi transmise tuturor
persoanelor de contact, la fel ca prima invitație. Dacă ați răspuns deja la chestionar, vă rugăm
să ignorați aceste notificări.
Neparticiparea la sondaj nu va atrage după sine nicio consecință, dar un număr cât mai mare
de răspunsuri ar permite auditorilor Curții să obțină o imagine mai bună asupra potențialelor
provocări, oportunități și riscuri legate de Programul UE privind AEO.
Acest chestionar este trimis operatorilor economici autorizați (AEO) din întreaga UE.
În continuare este descris modul în care Curtea prelucrează și protejează datele
dumneavoastră cu caracter personal.
Cine este responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră?
Operațiunile de prelucrare a datelor se derulează sub responsabilitatea membrului Curții
responsabil de auditul în cauză, din Camera IV.
De ce colectează Curtea datele dumneavoastră cu caracter personal?
Nu sunt colectate date cu caracter personal. În cazul în care există câmpuri pentru
introducerea de text liber, vă rugăm să vă asigurați că nu furnizați date cu caracter personal.
Ce date cu caracter personal sunt colectate?
Nu se vor colecta date cu caracter personal, deoarece sondajul este anonim.
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Cât timp păstrează Curtea datele dumneavoastră cu caracter personal?
Curtea nu va stoca date cu caracter personal, întrucât invitația a fost transmisă de serviciile
vamale din statele membre și Curtea va prelucra numai informațiile furnizate prin intermediul
chestionarului.
Care sunt normele ce reglementează utilizarea datelor dumneavoastră?
Cadrul legal pentru prelucrarea de către Curte a datelor cu caracter personal este
Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din
23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera
circulație a acestor date.
Temeiul juridic este prevăzut la articolul 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene.
Cine are acces la datele dumneavoastră și cui îi vor fi comunicate aceste date?
Echipa de audit are acces la date în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște” (need
to know). De asemenea, membrii personalului Direcției pentru controlul calității auditului din
cadrul Curții pot avea acces la date în cadrul exercitării activității lor de control cu privire la
calitatea auditurilor. În cazul unei plângeri, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi
transferate Ombudsmanului și/sau responsabilului cu protecția datelor și/sau Autorității
Europene pentru Protecția Datelor.
Ce măsuri de protecție există împotriva unei eventuale utilizări neadecvate a datelor
dumneavoastră sau a accesului neautorizat la acestea?
Accesul la date este limitat la un anumit grup de utilizatori. Drepturile de acces sunt acordate
pe baza principiului „necesității de a cunoaște” (accesul la date este restrâns la acele persoane
care au într-adevăr nevoie să cunoască informațiile respective), ținând seama de rolul, de
postul și de responsabilitățile persoanei respective. Aceste drepturi sunt actualizate în
continuu, pe măsură ce atribuțiile personalului se schimbă.
Responsabilitatea generală pentru punerea în aplicare a normelor privind drepturile de acces
și pentru respectarea cerințelor privind protecția datelor revine secretarului general al Curții.
Acesta a delegat unele responsabilități în aceste domenii către diferite entități. Curtea dispune
de o politică în materie de securitate a informațiilor și are în structura sa un responsabil cu
securitatea informațiilor, care se asigură că politica în cauză este pusă în aplicare în mod corect
și că verificările aferente sunt testate din punctul de vedere al eficienței.
Pentru realizarea acestui sondaj, Curtea utilizează EUSurvey, un instrument multilingv de
gestionare a chestionarelor online, conceput pentru crearea și publicarea de sondaje.
EUSurvey este un instrument pus la dispoziția Curții, care este operator de date, de către
Comisia Europeană, care este persoana împuternicită de operator. Comisia Europeană nu
recurge la persoane terțe împuternicite de operator și toate datele sunt stocate pe serverele
centrului său de date.
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Comisia Europeană implementează măsuri de securitate pentru a proteja hardware-ul și
software-ul aferente serverelor, precum și rețeaua, împotriva manipulării accidentale sau
răuvoitoare și împotriva pierderii datelor. Toate datele sunt gestionate de DG DIGIT în
conformitate cu dispozițiile în materie de securitate tehnică prevăzute de Decizia (UE,
Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice
și de comunicații în cadrul Comisiei Europene, de versiunile ulterioare ale acestei decizii, de
normele sale de punere în aplicare (astfel cum sunt adaptate din când în când) și de
standardele și orientările corespunzătoare în materie de securitate, precum și de Decizia (UE,
Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei, de
normele sale de punere în aplicare și de notificările în materie de securitate prevăzute de
aceasta. Aceste documente (astfel cum sunt adaptate din când în când) pot fi consultate la
adresa:
https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-europeancommission-information-systems_en.
EUSurvey utilizează serviciul Europa Analytics pentru statistici cu privire la trafic și alte analize.
Pentru mai multe informații, a se vedea site-ul web al Europa Analytics. Europa Analytics se
bazează pe platforma de analiză cu sursă deschisă „Matomo” (sursa: EUSurvey Record).
În cadrul participării la acest sondaj, răspunsurile dumneavoastră vor fi anonime.
Care sunt drepturile dumneavoastră?
Drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal sunt
stabilite la articolele 17-24 din Regulamentul (UE) 2018/1725. Aveți dreptul de a accesa datele
dumneavoastră cu caracter personal și de a cere rectificarea lor, fără întârzieri nejustificate,
în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete. În anumite condiții, aveți dreptul de
a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau de a cere restricționarea
utilizării lor. După caz, aveți dreptul de a obiecta, în orice moment, cu privire la prelucrarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal, din motive legate de situația particulară în care
vă aflați. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor.
Cererea dumneavoastră va fi analizată și se va lua o decizie care vă va fi comunicată fără
întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Dacă este
necesar, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni.
Vă puteți exercita aceste drepturi contactând operatorul de date cu ajutorul informațiilor de
contact de mai jos.
Pe cine trebuie să contactați în cazul în care doriți să adresați întrebări sau reclamații?
Primul punct de contact este reprezentat de operatorul de date, cu care puteți lua legătura la
adresa ECA-INFO@eca.europa.eu.
În cazul în care doriți să transmiteți preocupări/plângeri în legătură cu prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta în orice moment responsabilul cu
protecția
datelor
din
cadrul
Curții
de
Conturi
Europene
(ECA-DataProtection@eca.europa.eu).
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În orice moment, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru
Protecția Datelor în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
(edps@edps.europa.eu).
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