Ochrana údajov – osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Prieskum o programe AEO EÚ
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka spracovania osobných údajov Európskym dvorom
audítorov (EDA) na účely posúdenia toho, či program schválených hospodárskych subjektov (AEO) EÚ
uľahčuje zákonné obchodovanie a zlepšuje bezpečnosť medzinárodných dodávateľských reťazcov.
S cieľom zozbierať informácie o skúsenostiach a názoroch AEO Vás pozývame na účasť v prieskume,
ktorý bude dostupný prostredníctvom odkazu, ktorý Vám zašlú colné útvary členských štátov.
Prieskum je anonymný. Ani colné orgány, ani EDA nebudú vedieť, kto naň odpovedal. Preto ak bude
potrebné zaslať pripomienku, bude zaslaná všetkým kontaktom, tak isto ako prvá pozvánka. Ak ste už
na dotazník odpovedali, pripomienku ignorujte.
Neúčasť na prieskume nebude mať žiadne dôsledky, no získanie čo najväčšieho počtu odpovedí by
audítorom EDA umožnilo získať lepší prehľad o potenciálnych problémoch, príležitostiach a rizikách
súvisiacich s programom AEO EÚ.
Dotazník bude zaslaný schváleným hospodárskym subjektom v celej EÚ.
Nižšie je opísaný spôsob, akým EDA spracúva a chráni Vaše osobné údaje.
Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich údajov?
Operácie spracovania údajov sú zodpovednosťou člena EDA z komory IV zodpovedného za tento audit.
Prečo zbierame Vaše údaje?
Nebudeme zbierať žiadne osobné údaje. Ak sa v dotazníku vyskytuje priestor na voľný text,
neuvádzajte v ňom, prosím, žiadne osobné údaje.
Aké osobné údaje zbierame?
Osobné údaje sa nezbierajú, pretože ide o anonymné zisťovanie.
Ako dlho si ponechávame Vaše údaje?
EDA neuchováva žiadne osobné údaje, pretože pozvánku zaslali colné útvary členských štátov, a EDA
spracuje len údaje poskytnuté v dotazníku.
Aké sú pravidlá použitia Vašich údajov?
Právnym rámcom pre spracovanie osobných údajov Dvorom audítorov je nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Právnym základom je článok 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
T +352 4398 – 1
E eca-info@eca.europa.eu

eca.europa.eu

Kto má prístup k Vašim údajom a komu sa Vaše údaje zverejňujú?
Prístup k údajom má v súlade so zásadou „potreba poznať“ audítorský tím. Zamestnanci riaditeľstva
EDA pre kontrolu kvality auditu môžu tiež získať prístup k údajom pri kontrolách kvality auditov.
V prípade sťažnosti môžu byť Vaše osobné údaje zaslané ombudsmanovi a/alebo úradníkovi
pre ochranu údajov a/alebo európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.
Ako chránime Vaše údaje pred možným zneužitím alebo neoprávneným prístupom?
Prístup k údajom má len vymedzená skupina používateľov. Prístupové práva sú udeľované podľa zásady
„potreba poznať“, zohľadňujúc úlohu, pozíciu a zodpovednosť príslušného používateľa. Tieto práva sú
priebežne aktualizované, keďže pracovné úlohy zamestnancov sa menia.
Za uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa prístupových práv a za dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa
ochrany údajov nesie celkovú zodpovednosť generálny tajomník EDA. Generálny tajomník delegoval
zodpovednosť v týchto oblastiach na rôzne subjekty. Dvor audítorov má politiku v oblasti informačnej
bezpečnosti a úradníka pre informačnú bezpečnosť, ktorý zabezpečuje, aby bola táto politika správne
vykonávaná a aby bola testovaná efektívnosť príslušných kontrol.
Na uskutočnenie tohto prieskumu EDA používa systém EUSurvey, viacjazyčný online systém riadenia
prieskumov vyvinutý na vytváranie a uverejňovanie prieskumov. EUSurvey je nástroj, ktorý
Európskemu dvoru audítorov ako prevádzkovateľovi poskytuje Európska komisia ako sprostredkovateľ.
Európska komisia nepoužíva ďalších sprostredkovateľov na spracovanie údajov a všetky údaje sa
uchovávajú na serveroch dátového centra Európskej komisie.
Európska komisia zaviedla bezpečnostné opatrenia na ochranu serverového hardvéru, softvéru a siete
pred náhodnými alebo škodlivými manipuláciami a stratou údajov. Všetky údaje spravuje GR DIGIT
v súlade s technickými bezpečnostnými ustanoveniami stanovenými v rozhodnutí Komisie
(EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov
v Európskej komisii, jeho následnými verziami, jeho vykonávacími predpismi (v znení úprav z času
na čas) a zodpovedajúcimi bezpečnostnými normami a usmerneniami, ako aj v rozhodnutí Komisie
(EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii, jeho vykonávacích predpisoch
a príslušných bezpečnostných oznámeniach. Tieto dokumenty (prispôsobené z času na čas) sú
k dispozícii na nahliadnutie na tejto adrese: https://ec.europa.eu/info/publications/securitystandards-applying-all-european-commission-information-systems_en.
EUSurvey využíva službu Europa Analytics pre dopravnú štatistiku a analýzu. Ďalšie informácie nájdete
na webovom sídle Europa Analytics. Europa Analytics je založená na analytickej platforme s otvoreným
zdrojovým kódom „Matomo“ (zdroj: EUSurvey Record).
Vaše odpovede v tomto prieskume budú anonymné.
Aké sú Vaše práva?
Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobných údajom sú uvedené v článkoch 17 až 24
nariadenia (EÚ) 2018/1725. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a ak sú nepresné alebo
neúplné, máte právo na ich opravu bez zbytočného odkladu. Za istých okolností máte právo požiadať
nás o výmaz Vašich osobných informácií alebo požadovať obmedzenie ich použitia. Kedykoľvek máte
právo vzniesť námietku na základe konkrétnej situácie voči spracovaniu Vašich osobných údajov
a právo na prenos údajov.
Vašu žiadosť zvážime, prijmeme rozhodnutie a bezodkladne Vám ho oznámime, v každom prípade
do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Toto obdobie môže byť v prípade potreby predĺžené o ďalšie
dva mesiace.
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Tieto práva môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných
údajov uvedených nižšie.
Koho kontaktovať v prípade otázok alebo sťažností?
Prvým kontaktným miestom je prevádzkovateľ ECA-INFO@eca.europa.eu.
V prípade obáv alebo sťažností v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek
kontaktovať zodpovednú osobu EDA pre ochranu údajov (ECA-Data-Protection@eca.europa.eu).
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek podať sťažnosť
európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu).
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