Ochrana údajů – zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů
Auditní průzkum
Toto prohlášení o ochraně údajů se týká toho, jak Evropský účetní dvůr (EÚD) zpracovává osobní údaje
v souvislosti s průzkumem o investiční iniciativě pro reakci na koronavirus (CRII a CRII+) a o pomoci při
oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU). Způsob, jakým Účetní dvůr zpracovává a chrání
Vaše osobní údaje, je popsán níže.
Zodpovězením dotazníku berete toto prohlášení o ochraně osobních údajů na vědomí a souhlasíte
s ním a udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení.
Vaši adresu elektronické pošty jsme získali ze SFC2014, od GŘ REGIO a GŘ EMPL Evropské komise a
z aktualizovaných informací poskytnutých nejvyššími kontrolními institucemi, abychom Vám mohli
zaslat pozvání k tomuto průzkumu a případně Vám zasílat připomenutí.
Účast v průzkumu ani poskytnutí osobních údajů nejsou povinné. Neúčast či neposkytnutí osobních
informací nemají žádné důsledky, avšak Vaši účast v průzkumu bychom velmi ocenili. Poskytnete-li
kontaktní informace, pomůže nám to dále se podrobněji zabývat Vašimi odpověďmi či informacemi,
případně požádat o další vyjasnění.
Kdo odpovídá za zpracování Vašich údajů?
Za zpracování údajů odpovídá člen EÚD v senátu II odpovědný za tento audit.
Proč Vaše údaje shromažďujeme?
Auditní tým může údaje použít v souvislosti s výkonnostním auditem na uvedené téma a bude Vás
rovněž moci kontaktovat, pokud bude potřebovat další vysvětlení.
Pokud nám svoje údaje poskytnete, můžeme Vás na jejich základě kontaktovat, abychom si dále
vyjasnili obdržené odpovědi a požádali o doplňující informace o předmětu průzkumu. Vaše jméno
nebude v analýze průzkumu uvedeno. Nebudou shromažďovány žádné osobní údaje, pokud se
rozhodnete je neposkytnout.
Jaké osobní údaje se shromažďují?
Pouze pokud se rozhodnete nám je poskytnout, budou shromažďovány tyto kategorie údajů: jméno,
příjmení, adresa elektronické pošty.
Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?
Pokud osobní údaje poskytnete, budou uchovávány po dobu 18 měsíců.
Adresy elektronické pošty, na něž se průzkum zasílá, se uchovávají v nástroji pro průzkum nejdéle šest
měsíců po ukončení průzkumu, přičemž „ukončením průzkumu“ se rozumí lhůta, po jejímž uplynutí již
nelze odpovědět.
Jaká pravidla se na použití osobních údajů vztahují?
Právním rámcem pro zpracování Vašich osobních údajů Evropským účetním dvorem je nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném
pohybu těchto údajů.
EÚD zpracovává údaje v rozsahu nutném pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je EÚD pověřen (článek 287 Smluv).
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Dále pokud při zodpovídání otázek v průzkumu poskytnete své kontaktní údaje k další analýze
odpovědí, je právním základem Váš svobodný souhlas. Uvedené informace spolu s tímto prohlášením
o ochraně osobních údajů jsou Vám poskytnuty předem, abyste byli dopředu dobře informování
o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s tímto průzkumem. Svůj souhlas máte právo kdykoli
odvolat.
Kdo má k Vašim údajům přístup a komu budou poskytnuty?
K Vašim údajům má přístup auditní tým, a to v nezbytně nutném rozsahu. Přístup k Vašim údajům
mohou mít také pracovníci ředitelství pro řízení kvality auditu při provádění práce související
s kontrolou kvality auditu.
V případě stížnosti mohou být Vaše osobní údaje předány veřejnému ochránci práv, pověřenci pro
ochranu osobních údajů a evropskému inspektorovi ochrany údajů. Odpovědi bude zpracovávat
překladatelský tým EÚD.
Jak bráníme možnému zneužití Vašich údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim?
K provedení průzkumu využívá EÚD vícejazyčný systém správy průzkumů on-line EUSurvey, který byl
navržen pro vytváření a zveřejňování průzkumů. Nástroj EUSurvey poskytuje EÚD jako správci údajů
Evropská komise jako zpracovatel údajů. Evropská komise nevyužívá dílčích zpracovatelů údajů a
veškeré osobní údaje jsou uloženy na serverech v datovém centru Evropské komise.
Evropská komise zavedla bezpečnostní opatření, která chrání hardware a software serverů a síť před
náhodnými či nepřátelskými manipulacemi a ztrátou dat. Veškeré údaje spravuje GŘ DIGIT v souladu
s technickými bezpečnostními opatřeními stanovenými v rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze
dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi, jeho
následnými verzemi, jeho prováděcími pravidly (ve znění případných úprav) a příslušnými
bezpečnostními normami a pokyny a dále v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze
dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi, jeho prováděcími pravidly a příslušnými bezpečnostními
upozorněními. Tyto dokumenty (ve znění případných úprav) jsou k dispozici k nahlédnutí na následující
adrese:
https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-european-commissioninformation-systems_en.
EUSurvey využívá služby Europa Analytics pro statistické a analytické údaje o provozu. Další informace
naleznete na internetové stránce Europa Analytics. Europa Analytics používá platformu s otevřeným
zdrojovým kódem „Matomo“ (zdroj: záznam o EUSurvey).
Jaká máte práva?
Vaše práva související s Vašimi osobními údaji jsou uvedena v článcích 17–24 nařízení (EU) 2018/1725.
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, a pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné,
máte právo na jejich opravu bez zbytečného odkladu.
Za určitých podmínek máte právo nás požádat o výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich
použití. V příslušných případech máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních
údajů z důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací a dále máte právo na přenositelnost údajů.
Vaši žádost posoudíme, přijmeme rozhodnutí a informujeme Vás o něm bez zbytečného odkladu a
v každém případě do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Tato lhůta může být v případě nutnosti
prodloužena o dva další měsíce.
Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce údajů s využitím kontaktních informací uvedených
níže.
Na koho se můžete obrátit v případě dotazů či stížností?
V první řadě se můžete obrátit na správce údajů na adrese ECA-INFO@eca.europa.eu.
V případě dotazů či stížností ohledně zpracování svých osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na
pověřence EÚD pro ochranu osobních údajů (ECA-Data-Protection@eca.europa.eu).
V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte právo kdykoliv podat stížnost k evropskému
inspektorovi ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).
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