Duomenų apsauga. Specialusis privatumo pareiškimas
Audito apklausa
Šis privatumo pareiškimas susijęs su Europos Audito Rūmų atliekamu asmens duomenų tvarkymu
rengiant apklausą dėl Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvų (CRII ir CRII+) ir Sanglaudai ir
Europos teritorijoms skirtos ekonomikos gaivinimo pagalbos iniciatyvos (REACT-EU). Toliau aprašyta,
kaip Audito Rūmai tvarko ir saugo jūsų asmens duomenis.
Atsakydami į apklausos klausimus, jūs patvirtinate, kad perskaitėte šį privatumo pareiškimą ir su juo
sutinkate, taip pat sutinkate, kad duomenys būtų tvarkomi taip, kaip aprašyta šiame pareiškime.
Jūsų e. pašto adresas gautas iš SFC2014 platformos, Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos
GD ir Užimtumo GD, o atnaujinta informacija gauta iš AAI, kad galėtumėme pakviesti jus dalyvauti šioje
apklausoje ir siųsti galimus priminimus.
Atsakyti į apklausos klausimus neprivaloma, taip pat neprivaloma pateikti savo asmens duomenų.
Nedalyvavimas apklausoje arba asmens duomenų nepateikimas neturi jokių pasekmių, tačiau būtume
labai dėkingi, jei apklausoje dalyvautumėte ir savo asmens duomenis pateiktumėte. Jums pateikus savo
kontaktinius duomenis, galėsime imtis tolesnių veiksmų dėl jūsų atsakymų ir (arba) duomenų ir
prireikus prašyti juos patikslinti.
Kas yra atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą?
Už duomenų tvarkymo operacijas atsako už auditą atsakingas Audito Rūmų narys iš II kolegijos.
Kodėl renkame jūsų duomenis?
Audito grupė gali naudoti duomenis atlikdama veiklos auditą šia tema. Be to, ji galės su jumis susisiekti,
jei prireiktų daugiau paaiškinimų.
Jei pasidalysite savo duomenimis su mumis, galėsime kreiptis į jus, kad patikslintumėte pateiktus
atsakymus, taip pat galėsime paprašyti pateikti papildomos informacijos apie šios apklausos dalyką.
Apklausos analizėje jūsų vardas ir pavardė nebus minimi. Asmens duomenys nebus renkami, jei
nuspręsite jais nesidalyti.
Kokius asmens duomenis renkame?
Bus renkami šių kategorijų duomenys ir tik tuo atveju, jei nuspręsite jais pasidalyti su mumis: vardas,
pavardė, e. paštas.
Kiek laiko jūsų duomenis saugome?
Jei jūsų duomenys bus pateikti, jie bus saugomi 18 mėnesių.
Apklausai siųsti naudojami e. pašto adresai apklausos priemonėje laikomi ne ilgiau kaip šešis mėnesius
nuo apklausos pabaigos, o apklausos pabaiga reiškia terminą, po kurio nebegalima pateikti atsakymų.
Kokiomis taisyklėmis reglamentuojamas jūsų duomenų naudojimas?
Asmens duomenų tvarkymas Audito Rūmuose teisiškai reglamentuojamas 2018 m. spalio 23 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos
institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo.
Audito Rūmai tvarko asmens duomenis, nes tai būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą įgyvendinant
viešąjį interesą arba Audito Rūmams pavestus viešosios valdžios įgaliojimus (Sutarčių 287 straipsnis).
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Be to, kai, atsakydami į apklausos klausimus, pateikiate savo kontaktinius duomenis, būtinus
tolesniems veiksmams vykdyti, teisinis pagrindas yra jūsų savanoriškas sutikimas. Išankstinė
informacija apie tai kartu su šiuo privatumo pareiškimu jums pateikiami tam, kad iš anksto būtumėte
gerai informuotas (-a), kaip atliekant šią apklausą bus tvarkomi jūsų asmens duomenys. Jūs turite teisę
savo sutikimą bet kuriuo metu atšaukti.
Kas turi prieigą prie jūsų duomenų ir kam jie bus atskleisti?
Audito grupė turi prieigą prie jūsų duomenų pagal būtinybės žinoti principą. Audito Rūmų Audito
kokybės kontrolės direktorato darbuotojai taip pat gali susipažinti su jūsų duomenimis atlikdami audito
kokybės kontrolės darbą.
Skundo atveju jūsų asmens duomenys gali būti perduodami ombudsmenui, duomenų apsaugos
pareigūnui ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Atsakymus tvarkys Audito Rūmų
vertimo grupė.
Kaip užtikriname apsaugą nuo netinkamo jūsų duomenų naudojimo arba neleistinos prieigos prie jų?
Šiai apklausai atlikti Audito Rūmai naudoja apklausoms kurti ir skelbti skirtą daugiakalbę internetinę
apklausų valdymo sistemą „EUSurvey“. „EUSurvey“ yra priemonė, kurią Europos Komisija, kaip
duomenų tvarkytoja, teikia Audito Rūmams, kaip duomenų valdytojui. Europos Komisija nenaudoja
pagalbinių duomenų tvarkytojų ir visi asmens duomenys yra saugomi Europos Komisijos duomenų
centre.
Europos Komisija įgyvendino saugumo priemones, kad serverių aparatinė ir programinė įranga bei
tinklas būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar piktavališko manipuliavimo duomenimis ir duomenų
praradimo. Visus duomenis tvarko DIGIT GD pagal techninio saugumo nuostatas, išdėstytas 2017 m.
sausio 10 d. Komisijos sprendime (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių
sistemų saugumo, vėlesnėse jo redakcijose, jo įgyvendinimo taisyklėse (su vėlesniais pakeitimais) ir
atitinkamuose saugumo standartuose ir gairėse, taip pat 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendime (ES,
Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje, jo įgyvendinimo taisyklėse ir atitinkamuose saugumo
pranešimuose. Šiuos dokumentus (su vėlesniais pakeitimais) galima rasti adresu:
https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-european-commissioninformation-systems_en
Sistemoje „EUSurvey“ naudojama srautų statistikai ir analizei skirta priemonės „Europa Analytics“
paslauga. Daugiau informacijos pateikta „Europa Analytics“ svetainėje. Priemonė „Europa Analytics“
sukurta naudojantis atvirąja analitine platforma „Matomo“ („EUSurvey Record“).
Kokios yra jūsų teisės?
Jūsų teisės dėl jūsų asmens duomenų nustatytos Reglamento (ES) 2018/1725 17–24 straipsniuose.
Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir prašyti, kad jie būtų ištaisyti nepagrįstai
nedelsiant, jei duomenys netikslūs arba neišsamūs.
Tam tikromis sąlygomis turite teisę paprašyti, kad jūsų asmens duomenis ištrintume arba apribotume
jų naudojimą. Jei taikytina, turite teisę dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia padėtimi, bet kuriuo
metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, ir teisę į duomenų perkeliamumą.
Mes apsvarstysime jūsų prašymą, priimsime sprendimą ir apie jį nedelsdami, bet kuriuo atveju ne
vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jums pranešime. Prireikus šis laikotarpis gali būti
pratęstas dar dviem mėnesiams.
Savo teisėmis galite pasinaudoti susisiekę su duomenų valdytoju, naudodamiesi toliau pateikta
kontaktine informacija.
Į ką kreiptis, jei turite klausimų arba skundų?
Pirmasis kontaktinis lygmuo – duomenų valdytojas (ECA-INFO@eca.europa.eu).
Jei turite klausimų ar skundų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, bet kuriuo metu galite susisiekti su
Audito Rūmų duomenų apsaugos pareigūnu (ECA-Data-Protection@eca.europa.eu).
Jūs turite teisę bet kuriuo metu dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Europos duomenų
apsaugos priežiūros pareigūnui (edps@edps.europa.eu).
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