Varstvo podatkov – posebna izjava o varstvu podatkov
Anketa o programu EU za pooblaščene gospodarske subjekte
Ta izjava o varstvu podatkov se nanaša na to, kako Evropsko računsko sodišče (Sodišče) obdeluje
osebne podatke v zvezi z anketo, na podlagi katere želi oceniti, ali program EU za pooblaščene
gospodarske subjekte (Authorised Economic Operators, v nadaljnjem besedilu AEO) olajšuje zakonito
trgovino in izboljšuje varnost mednarodne dobavne verige. Sodišče želi zbrati informacije o izkušnjah
in mnenjih AEO, zato vas prosi, da izpolnite anketo, dostopno na povezavi, ki vam jo bodo poslale službe
držav članic, pristojne za carino.
Anketa je anonimna: niti službe za carino niti Sodišče ne bodo mogli vedeti, kdo je odgovoril nanjo.
Morebitni opomniki bodo zato poslani na vse kontaktne naslove, in sicer na enak način kot prvo vabilo.
Če ste na anketo že odgovorili, opomnik prezrite.
Nesodelovanje ne bo imelo nobenih posledic, vendar bi veliko število odgovorov na anketo revizorjem
Sodišča omogočilo boljši vpogled v morebitne izzive, priložnosti in tveganja v zvezi s programom EU za
AEO.
Ta anketa je bila poslana AEO po vsej EU.
Kako Sodišče obdeluje in varuje vaše osebne podatke, je opisano spodaj.
Kdo je odgovoren za obdelavo vaših podatkov?
Za postopke obdelave podatkov je odgovoren član Sodišča iz senata IV, pristojen za revizijo.
Zakaj Sodišče zbira vaše podatke?
Sodišče ne zbira nobenih osebnih podatkov. V morebitnih poljih za prosto besedilo ne navajajte
osebnih podatkov.
Katere osebne podatke Sodišče zbira?
Osebni podatki se ne bodo zbirali, ker je anketa anonimna.
Kako dolgo Sodišče hrani vaše podatke?
Sodišče ne hrani osebnih podatkov, ker so vabilo poslale službe držav članic, pristojne za carino, Sodišče
pa bo obdelalo samo informacije, navedene v anketi.
Katera pravila veljajo za uporabo vaših podatkov?
Pravni okvir za to, kako Sodišče obdeluje osebne podatke, je Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v
institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
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Kdo lahko dostopa do vaših podatkov in komu bodo ti podatki razkriti?
Do podatkov lahko dostopa revizijska ekipa po načelu potrebe po seznanitvi. Do njih lahko dostopajo
tudi uslužbenci direktorata Sodišča za kontrolo kakovosti revizij pri izvajanju dejavnosti za kontrolo
kakovosti revizije. V primeru pritožbe se vaši osebni podatki lahko posredujejo tudi evropskemu varuhu
človekovih pravic in/ali pooblaščeni osebi Sodišča za varstvo podatkov in/ali Evropskemu nadzorniku
za varstvo podatkov.
Kako Sodišče varuje vaše podatke pred morebitno zlorabo ali nepooblaščenim dostopom?
Dostop do podatkov je omejen na specifično skupino uporabnikov. Pravica dostopa se odobri na
podlagi potrebe po seznanitvi ob upoštevanju vloge, delovnega mesta in odgovornosti zadevnega
uporabnika. Te pravice se stalno posodabljajo, saj se naloge uslužbencev spreminjajo.
Generalni sekretar Sodišča ima splošno odgovornost za izvajanje pravil o pravicah dostopa in za
skladnost z zahtevami glede varstva podatkov. Odgovornost na teh področjih je prenesel na različne
subjekte. Sodišče ima politiko za varnost informacij in uradnika za informacijsko varnost, ki zagotavlja,
da se politika izvaja pravilno in da se preizkuša učinkovitost z njo povezanih pregledov.
Za izvedbo te ankete Sodišče uporablja EUSurvey, ki je večjezični spletni sistem za upravljanje anket,
zasnovan za ustvarjanje in objavo anket. EUSurvey je orodje, ki ga Sodišču kot upravljavcu podatkov
daje na voljo Evropska komisija kot obdelovalec. Evropska komisija ne uporablja podobdelovalcev in
vsi podatki se hranijo na strežnikih podatkovnega centra Evropske komisije.
Evropska komisija je vzpostavila varnostne ukrepe za zaščito strojne in programske opreme strežnikov
ter omrežja pred naključnim ali zlonamernim ravnanjem in izgubo podatkov. Vse podatke upravlja GD
DIGIT v skladu s tehničnimi varnostnimi določbami iz Sklepa Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne
10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji, njegovih
poznejših različic, njegovih izvedbenih pravil (kot so občasno spremenjena) ter ustreznih varnostnih
standardov in smernic, pa tudi Sklepa Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti
v Komisiji, njegovih izvedbenih pravil ter ustreznih varnostnih obvestil. Ti dokumenti (kot so občasno
spremenjeni)
so
na
voljo
za
vpogled
na
naslednjem
naslovu:
https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-european-commissioninformation-systems_en.
V okviru sistema EUSurvey se za statistične podatke o prometu in analitiko uporabljajo storitve Europa
Analytics. Za dodatne informacije glej spletišče Europa Analytics. Europa Analytics temelji na
odprtokodni platformi za analitiko Matomo (vir: EUSurvey Record).
Vaši odgovori na to anketo bodo anonimni.
Katere pravice imate?
Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki so določene v členih 17 do 24 Uredbe (EU) 2018/1725.
Imate pravico dostopa do svojih osebnih podatkov in tega, da se vaši osebni podatki nemudoma
popravijo, če so nepravilni ali nepopolni. Pod nekaterimi pogoji imate pravico, da od Sodišča zahtevate
izbris vaših osebnih podatkov ali omejitev njihove uporabe. Če je ustrezno, imate pravico iz osebnih
razlogov kadar koli nasprotovati obdelavi vaših osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti
podatkov.
Sodišče bo vašo zahtevo obravnavalo, sprejelo odločitev v zvezi z njo in vam to tudi sporočilo v
najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa v enem mesecu od prejetja zahteve. Po potrebi se to
obdobje lahko podaljša še za dva meseca.
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Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da kontaktirate upravljavca podatkov, čigar kontaktni podatki so
navedeni spodaj.
Koga lahko kontaktirate, če imate vprašanje ali se želite pritožiti?
Prvi stik je upravljavec podatkov na naslovu ECA-INFO@eca.europa.eu.
Če imate pomisleke ali pritožbe v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko kadar koli
kontaktirate pooblaščeno osebo Sodišča za varstvo podatkov (ECA-Data-Protection@eca.europa.eu).
Pravico imate, da v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov kadar koli vložite pritožbo pri Evropskem
nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).
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