Ochrona danych – oświadczenie o ochronie prywatności
Ankieta w ramach kontroli
Przedmiotem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest przetwarzanie przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy danych osobowych zgromadzonych na potrzeby przeprowadzenia ankiety na
temat inicjatyw inwestycyjnych w odpowiedzi na koronawirusa (CRII oraz CRII+) i wsparcia na rzecz
odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU). Poniżej opisano sposób, w jaki
Trybunał przetwarza i chroni dane osobowe.
Udzielenie odpowiedzi na pytania w ankiecie jest równoznaczne z potwierdzeniem i wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych na zasadach przedstawionych w niniejszym oświadczeniu.
W celu przesłania do Państwa ankiety i ewentualnych przypomnień Trybunał uzyskał adres Państwa
poczty elektronicznej z systemu SFC2014, od DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej i DG ds.
Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, a także na podstawie
zaktualizowanych informacji uzyskanych od NOK.
Udział w ankiecie jest dobrowolny, podobnie jak podanie danych osobowych. Odmowa udziału
w ankiecie lub niepodanie danych osobowych nie wiążą się z żadnymi konsekwencjami, niemniej
kontrolerzy Trybunału będą bardzo wdzięczni za wypełnienie kwestionariusza. Podanie danych
osobowych umożliwi kontrolerom skontaktowanie się z Państwem w razie potrzeby w celu
doprecyzowania odpowiedzi/komentarzy i uzyskania dodatkowych wyjaśnień.
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?
Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada członek Trybunału z Izby II odpowiedzialny za
niniejszą kontrolę.
W jakim celu Trybunał gromadzi dane osobowe?
Zespół kontrolny może wykorzystać te dane w kontekście kontroli wykonania zadań dotyczącej
powyżej wspomnianego zagadnienia. Będzie też w stanie skontaktować się z Państwem w przypadku,
gdyby były konieczne dodatkowe wyjaśnienia.
Jeżeli przekażą Państwo swoje dane Trybunałowi, zespół kontrolny będzie mógł z nich skorzystać
w razie potrzeby w celu doprecyzowania otrzymanych odpowiedzi, a także w celu uzyskania
dodatkowych informacji na temat, którego dotyczy ankieta. Państwa imię i nazwisko nie zostaną
wymienione w analizie wyników ankiety. Trybunał nie gromadzi żadnych danych osobowych
w przypadku, gdy zdecydują się Państwo ich nie udostępniać.
Jakie dane osobowe gromadzi Trybunał?
Gromadzone będą następujące dane osobowe – wyłącznie wtedy, gdy zdecydują się Państwo je
udostępnić: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.
Jak długo Trybunał przechowuje dane osobowe?
Jeżeli dane osobowe zostaną przez Państwa udostępnione, będą przechowywane przez 18 miesięcy.
Adresy poczty elektronicznej, na które Trybunał wysłał niniejszą ankietę, są przechowywane przez
narzędzie do tworzenia ankiet nie dłużej niż sześć miesięcy po zakończeniu ankiety, przy czym
„zakończenie ankiety” oznacza ostateczny termin, po którym nie jest już możliwe udzielanie
odpowiedzi.
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Jakie przepisy regulują wykorzystanie danych osobowych?
Ramy prawne regulujące przetwarzanie danych osobowych w Trybunale określono w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki
organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.
Trybunał przetwarza dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej mu władzy publicznej (art. 287
Traktatów).
Ponadto jeśli odpowiadając na pytania ankiety, udostępnią Państwo swoje dane osobowe, tak aby
możliwe było skontaktowanie się z Państwem w celu uzyskania dalszych informacji, podstawę prawną
przetwarzania informacji stanowi Państwa zgoda, udzielona w chwili udostępnienia danych. Trybunał
udostępnia Państwu informacje na ten temat wraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie
prywatności w trosce o to, by zostali Państwo z góry rzetelnie poinformowani o przetwarzaniu danych
osobowych w kontekście niniejszej ankiety. Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym
momencie.
Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane?
Dostęp do przekazanych przez Państwa danych posiada zespół kontrolny w oparciu o zasadę wiedzy
koniecznej. W ramach wykonywania obowiązków związanych z jakością kontroli dostęp do danych
mogą mieć także pracownicy służby do spraw jakości kontroli Trybunału.
W razie wniesienia skargi dane osobowe mogą zostać przekazane Rzecznikowi Praw Obywatelskich,
Inspektorowi Ochrony Danych oraz Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych. Odpowiedzi zostaną
przekazane do tłumaczenia zespołowi tłumaczy Trybunału.
W jaki sposób Trybunał chroni dane przed ewentualnym nieprawidłowym ich wykorzystaniem lub
nieuprawnionym dostępem?
Do przeprowadzenia tej ankiety Trybunał wykorzystuje EUSurvey, wielojęzyczny internetowy system
zarządzania ankietami zaprojektowany do tworzenia i publikacji ankiet. Narzędzie to udostępniane jest
Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu – pełniącemu funkcję administratora – przez Komisję
Europejską, pełniącą funkcję podmiotu przetwarzającego. Komisja Europejska nie zleca tej funkcji
podwykonawcom, a wszystkie dane osobowe są przechowywane na serwerach w należącym do niej
centrum danych.
Komisja Europejska zastosowała środki bezpieczeństwa w celu ochrony sprzętu i oprogramowania
serwerowego oraz sieci przed wykorzystaniem i utratą danych w wyniku działań przypadkowych lub
podejmowanych w złej wierze. Wszystkimi danymi zarządza DG DIGIT zgodnie z przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa technicznego, które są zawarte w decyzji Komisji (UE, Euratom) 2017/46
z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji
Europejskiej, w kolejnych wersjach tej decyzji, w przyjętych do niej przepisach wykonawczych (wraz
z wprowadzanymi zmianami) oraz odpowiednich standardach i wytycznych w zakresie
bezpieczeństwa, a także w decyzji Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie
bezpieczeństwa w Komisji, przyjętych do niej przepisach wykonawczych i odnośnych instrukcjach
bezpieczeństwa. Z powyższymi dokumentami (wraz z wprowadzanymi do nich zmianami) można się
zapoznać pod adresem:
https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-european-commissioninformation-systems_pl
EUSurvey wykorzystuje serwis Europa Analytics na potrzeby uzyskiwania danych statystycznych
i analizy ruchu w systemie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Europa Analytics.
Serwis ten działa w oparciu o otwartą platformę analityczną „Matomo” (źródło: rejestr EUSurvey).
Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą?
Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, są określone w art. 17–24 rozporządzenia (UE)
2018/1725.
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Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania
bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne.
W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mają prawo zwrócić się o usunięcie swoich
danych osobowych lub ograniczenie ich wykorzystania. Mają również – w określonych przypadkach –
prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją oraz prawo do przeniesienia danych.
Trybunał rozpatruje wnioski w tym zakresie, podejmuje odnośną decyzję i przekazuje ją do wiadomości
zainteresowanej osoby bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku – w ciągu miesiąca od daty
otrzymania wniosku. W razie konieczności termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące.
Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z administratorem danych pod adresem
kontaktowym podanym poniżej.
Z kim należy się skontaktować w przypadku pytań lub skarg?
Pierwszym punktem kontaktowym jest administrator danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować, pisząc na adres poczty elektronicznej ECA-INFO@eca.europa.eu.
W przypadku wątpliwości lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych można
skontaktować się z inspektorem ochrony danych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ECAData-Protection@eca.europa.eu).
Zainteresowanym osobom przysługuje prawo do wniesienia w dowolnej chwili skargi dotyczącej
przetwarzania ich danych osobowych do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
(edps@edps.europa.eu).
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