Adatvédelem – Egyedi adatvédelmi nyilatkozat
Ellenőrzési felmérés
Ez az adatvédelmi nyilatkozat az Európai Számvevőszék által a koronavírusra való reagálást célzó
beruházási kezdeményezésekre (CRII és CRII+), valamint a kohéziós célú és az európai területeknek
nyújtott helyreállítási támogatásra (REACT-EU) irányuló felmérése kapcsán végzett személyesadatfeldolgozásra vonatkozik. Az alábbiakban ismertetjük, hogyan kezeli a Számvevőszék a személyes
adatokat, és hogyan biztosítja azok védelmét.
A felmérés kitöltésével tudomásul veszi és elfogadja ezt az adatvédelmi nyilatkozatot és hozzájárul
ahhoz, hogy a Számvevőszék az ebben a nyilatkozatban leírtak szerint feldolgozza az adatait.
E-mail címét az Európai Bizottság részlegeitől (SFC2014, DG REGIO és DG EMPL), az információkkal
kapcsolatos frissítéseket pedig a legfőbb ellenőrző intézményektől kaptuk meg abból a célból, hogy
felkérjük e kérdőív kitöltésére, illetve adott esetben emlékeztetőket is küldjünk Önnek erről.

A felmérés megválaszolása és személyes adatainak megadása önkéntes. Semmiféle
következménnyel nem jár, ha nem vesz részt a felmérésben vagy nem adja meg személyes
adatait, de szívesen vennénk, ha megtenné. Kapcsolattartási adatainak megadásával lehetővé
teszi számunkra, hogy válaszai és javaslatai kapcsán a későbbiekben egyeztetést tartsunk, és
adott esetben további pontosítást kérjünk.
Ki a felelős az adatok kezeléséért?
Az adatfeldolgozási műveletekért a II. Kamara érintett ellenőrzésért felelős számvevőszéki
tagja viseli a felelősséget.
Miért gyűjtünk adatokat?

Az ellenőrző csoport a fent nevezett teljesítmény-ellenőrzés céljára használhatja fel az adatokat, és
további pontosításért felveheti a kapcsolatot Önnel.

Ha megosztja velünk adatait, azokat arra használhatjuk fel, hogy a kapott válaszok további
pontosítása vagy a felméréssel kapcsolatos további információkérés érdekében felvegyük
Önnel a kapcsolatot. A felmérésről készült elemzés nem említi Önt név szerint. Amennyiben
Ön úgy dönt, hogy nem adja meg személyes adatait, akkor ezek gyűjtésére nem kerül sor.
Milyen személyes adatokat gyűjtünk?
A következő kategóriájú adatokat fogjuk gyűjteni, amennyiben Ön úgy dönt, hogy megosztja
velünk azokat: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím.
Mennyi ideig őrizzük meg adatait?
Személyes adatait (amennyiben megadja azokat) 18 hónapig őrizzük meg.
A felmérés kiküldésére használt e-mail címeket a felmérés végét követően legfeljebb hat
hónapig őrizzük meg (a felmérés vége alatt a végső válaszadási határidőt értjük).
Milyen szabályok vonatkoznak az adatok felhasználására?
A személyes adatok Európai Számvevőszék általi feldolgozásának jogi keretét a természetes
személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi
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kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018.
október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet adja.
Az Európai Számvevőszék annyiban dolgoz fel személyes adatokat, amennyiben az
közérdekből vagy a címzettre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladatainak teljesítéséhez szükséges (lásd: a Szerződések 287. cikke).
Emellett ha Ön a felmérés kérdéseinek megválaszolásakor további egyeztetés célból megadja
kapcsolattartási adatait, az így megvalósuló szabad beleegyezése is jogalapnak minősül. Erről
Ön ezen adatvédelmi nyilatkozattal együtt előzetes tájékoztatást kap, hogy kellőképpen
tájékozódhasson személyes adatainak e felmérés kapcsán történő feldolgozásáról. Jogában
áll, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
Ki kap hozzáférést az Ön adataihoz és kivel közöljük azokat?
Az ellenőrző csoport a „szükséges ismeret elve” szerint férhet hozzá az Ön adataihoz.
Ellenőrzési minőségbiztosítási munkájuk során a Számvevőszék Ellenőrzés-minőségi
Igazgatóságának munkatársai is hozzáférhetnek adataihoz.
Panasztétel esetén személyes adatait átadhatjuk az ombudsmannak, az adatvédelmi
tisztviselőnek vagy az európai adatvédelmi biztosnak. Válaszait az Európai Számvevőszék
fordítási részlege is feldolgozza.
Hogyan óvjuk adatait az esetleges visszaélésekkel és a jogosulatlan hozzáféréssel szemben?
E felméréshez a Számvevőszék az EUSurvey eszközt használja: ezt a többnyelvű online
rendszert kifejezetten felmérések létrehozására és közzétételére alakították ki. Az EUSurvey
eszközt a Bizottság (mint adatfeldolgozó) bocsátja a Számvevőszék (mint adatkezelő)
rendelkezésére. Az Európai Bizottság nem vesz igénybe köztes adatfeldolgozókat, és
valamennyi adatot az Európai Bizottság adatközpontjának szerverein tárolja.
Az Európai Bizottság biztonsági intézkedéseket tett a szerverek hardverének és szoftverének,
valamint a hálózatnak a véletlen vagy rosszindulatú adatmanipulálással és adatvesztéssel
szembeni védelmére. Valamennyi adatot a DG DIGIT kezeli az Európai Bizottság
kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló (EU, Euratom) 2017/46
bizottsági határozatban, annak későbbi változataiban, (időről időre módosított) végrehajtási
szabályaiban és a kapcsolódó biztonsági szabványokban és iránymutatásokban, valamint a
Bizottságon belüli biztonságról szóló (EU, Euratom) 2015/443 bizottsági határozatban, annak
végrehajtási szabályaiban és a kapcsolódó biztonsági feljegyzésekben előírt technikai
biztonsági rendelkezésekkel összhangban. Ezek az (időről időre módosított) dokumentumok a
következő címen tekinthetők meg:
https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-european-commissioninformation-systems_hu

Az EUSurvey az Europa Analytics szolgáltatást alkalmazza a forgalmi statisztikák készítésére és
elemzésére. Erről további tájékoztatást az Europa Analytics weboldalán talál. Az Europa
Analytics a Matomo nyílt forráskódú elemzési platformon alapul (forrás: EUSurvey Record).
Milyen jogokkal rendelkezik Ön?
Személyes adataival kapcsolatos jogait az (EU) 2018/1725 rendelet 17–24. cikke rögzíti.
Kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, illetve pontatlanság vagy hiányosság esetén
adatainak helyesbítését, amelyet indokolatlan késedelem nélkül el kell végezni.
Bizonyos feltételek esetén továbbá kérheti személyes adatai törlését vagy felhasználásuk
korlátozását. Személyes helyzetére hivatkozva bármikor jogában áll megvonni az adatainak
feldolgozásához adott hozzájárulását, illetve joga van az adathordozhatósághoz.
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Kérését elbíráljuk, határozatot hozunk róla, és azt indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül eljuttatjuk Önhöz. Ez a határidő szükség
esetén két hónappal meghosszabbítható.
E jogainak gyakorlásához az adatkezelővel kell felvennie a kapcsolatot az alább megadott
elérhetőségek révén.
Kihez fordulhat kérdés vagy panasz esetén?
Első lépésben az adatkezelővel veheti fel a kapcsolatot (ECA-INFO@eca.europa.eu).
Ha személyes adatainak kezelésével kapcsolatban aggályai vagy panaszai vannak, azokkal a
Számvevőszék adatvédelmi biztosához fordulhat (ECA-Data-Protection@eca.europa.eu).
Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármikor panaszt nyújthat be az európai
adatvédelmi biztoshoz is (edps@edps.europa.eu).
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