Dataskydd – Särskilt meddelande om skydd av personuppgifter
Frågeformulär om EU:s program för godkända ekonomiska aktörer
Detta meddelande om skydd av personuppgifter avser Europeiska revisionsrättens behandling
av personuppgifter i samband med bedömningen av huruvida EU:s program för godkända
ekonomiska aktörer underlättar laglig handel och ökar säkerheten i den internationella
leveranskedjan. För att samla in information om godkända ekonomiska aktörers erfarenheter
och synpunkter har vi bjudit in dig att svara på ett frågeformulär som du kommer att få tillgång
till via en länk som skickas ut av medlemsstaternas tullmyndigheter.
Observera att frågeformuläret besvaras anonymt. Varken tullmyndigheterna eller Europeiska
revisionsrätten kommer att kunna veta vem som har svarat. Därför kommer eventuella
påminnelser att vid behov skickas ut till alla kontaktpersoner, på samma sätt som den första
inbjudan. Om du redan har svarat på frågeformuläret kan du bortse från alla sådana
påminnelser.
Om du inte deltar får det inga konsekvenser, men om vi får in så många svar som möjligt kan
EU:s revisorer få en bättre bild av potentiella utmaningar, möjligheter och risker som rör EU:s
program för godkända ekonomiska aktörer.
Frågeformuläret skickas ut till godkända ekonomiska aktörer i hela EU.
Här förklarar vi hur Europeiska revisionsrätten behandlar och skyddar dina personuppgifter.
Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?
Den ledamot av revisionsrätten inom avdelning IV som ansvarar för revisionen ansvarar för
behandlingen av personuppgifter.
Varför samlar vi in dina uppgifter?
Inga personuppgifter samlas in. Se till att inte ange några personuppgifter i fritextfält om
sådana förekommer.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Inga personuppgifter samlas in eftersom enkäten är anonym.
Hur länge behåller vi dina uppgifter?
Europeiska revisionsrätten lagrar inga personuppgifter eftersom inbjudan skickas ut av
medlemsstaternas tullmyndigheter, och endast den information som lämnas i frågeformuläret
kommer att behandlas av revisionsrätten.
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
T +352 4398 – 1
E eca-info@eca.europa.eu

eca.europa.eu

Vilka regler styr användningen av dina uppgifter?
Den rättsliga ramen för revisionsrättens behandling av personuppgifter är
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens
institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter.
Den rättsliga grunden är artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Vem har tillgång till dina uppgifter och till vem lämnas de ut?
De som arbetar med revisionen i fråga har tillgång till uppgifter enligt principen om
behovsenlig behörighet. Personal från revisionsrättens direktorat för kontroll av
revisionskvaliteten har också tillgång till uppgifter i sitt arbete med att granska
revisionskvaliteten. Om du inger ett klagomål kan dina personuppgifter överföras till
Europeiska ombudsmannen och/eller revisionsrättens dataskyddsombud och/eller
Europeiska datatillsynsmannen.
Hur skyddar vi dina uppgifter från felaktig användning och obehörig åtkomst?
Tillgången till uppgifter är begränsad till en specifik grupp av användare. Tillgång beviljas
användare enligt principen om behovsenlig behörighet och med hänsyn till den berörda
användarens roll, befattning och ansvar. Rätten till tillgång uppdateras kontinuerligt när
anställdas arbetsuppgifter ändras.
Revisionsrättens generalsekreterare har det övergripande ansvaret för tillämpningen av
reglerna om tillgång till uppgifter och efterlevnaden av dataskyddskraven.
Generalsekreteraren har delegerat visst ansvar på dessa områden till olika enheter.
Revisionsrätten har en informationssäkerhetspolicy och en informationssäkerhetsansvarig
som säkerställer att policyn tillämpas korrekt och att de tillhörande kontrollernas effektivitet
testas.
För genomförandet av denna enkät använder revisionsrätten EUSurvey, ett flerspråkigt system
för hantering av webbenkäter som har tagits fram för att skapa och publicera frågeformulär.
EUSurvey är ett verktyg som Europeiska kommissionen i egenskap av personuppgiftsbiträde
tillhandahåller revisionsrätten i egenskap av personuppgiftsansvarig. Europeiska
kommissionen använder inte underentreprenörer, och alla uppgifter lagras på servrarna i dess
datacentral.
Europeiska kommissionen har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda serverhårdvara,
programvara och nätverk mot oavsiktlig eller illvillig påverkan och förlust av uppgifter. Alla
uppgifter hanteras av GD Informationsteknik i enlighet med de tekniska
säkerhetsbestämmelser som fastställts i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den
10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och
informationssystem, i efterföljande versioner av beslutet, i dess tillämpningsföreskrifter (som
anpassas regelbundet) och i motsvarande säkerhetsbestämmelser och riktlinjer samt i
kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 av den 13 mars 2015 om säkerhet inom
kommissionen, i dess tillämpningsföreskrifter och i motsvarande säkerhetsmeddelanden.
Dessa dokument (som anpassas regelbundet) finns på följande adress:
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https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-europeancommission-information-systems_en.
EUSurvey använder tjänsten Europa Analytics för trafikstatistik och analys. Se Europa Analytics
webbsida för ytterligare information. Europa Analytics använder analysplattformen Matomo
med öppen källkod (källa: EUSurvey Record).
När du deltar i den här enkäten förblir dina svar anonyma.
Vilka rättigheter har du?
Dina rättigheter i fråga om dina personuppgifter anges i artiklarna 17–24 i förordning (EU)
2018/1725. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att utan onödigt dröjsmål
få dem rättade om de är felaktiga eller ofullständiga. Under vissa förutsättningar har du rätt
att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar användningen av dem. I
tillämpliga fall har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter
med hänvisning till din specifika situation samt rätt till dataportabilitet.
Vi kommer då att behandla din begäran, fatta ett beslut och meddela dig utan onödigt
dröjsmål och senast inom en månad från det att vi tog emot begäran. Den perioden kan vid
behov förlängas med ytterligare två månader.
Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta den personuppgiftsansvariga med hjälp av
kontaktinformationen nedan.
Vem ska du kontakta om du har frågor eller klagomål?
Kontakta först den personuppgiftsansvariga på adressen ECA-INFO@eca.europa.eu.
Du kan när som helst kontakta revisionsrättens dataskyddsombud (ECA-DataProtection@eca.europa.eu) om du har frågor om eller klagomål på behandlingen av dina
personuppgifter.
Du har rätt att när som helst framföra ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen
(edps@edps.europa.eu) om behandlingen av dina personuppgifter.
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