Protecția datelor – Declarație specifică privind confidențialitatea
Sondaj în cadrul auditului
Prezenta declarație privind confidențialitatea se referă la prelucrarea de către Curtea de Conturi
Europeană a datelor cu caracter personal colectate pentru organizarea unui sondaj privind inițiativele
pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII și CRII+) și Asistența de redresare pentru coeziune și
teritoriile Europei (REACT-EU). În continuare este descris modul în care Curtea prelucrează și
protejează datele dumneavoastră cu caracter personal.
Răspunzând la sondaj, luați act de prezenta declarație de confidențialitate, vă exprimați acordul cu
aceasta și vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor potrivit descrierii din declarație.
Adresa dumneavoastră de e-mail a fost obținută din SFC2014 (DG REGIO și DG EMPL din cadrul
Comisiei Europene) și din informații actualizate provenite de la instituțiile supreme de audit, cu scopul
de a vă putea invita să participați la acest sondaj și de a vă trimite eventualele mesaje de reamintire.
Participarea la sondaj este voluntară. Furnizarea de date cu caracter personal este de asemenea
opțională. Dacă nu doriți să răspundeți la sondaj sau să ne comunicați date cu caracter personal, acest
lucru nu va atrage niciun fel de consecințe. V-am fi însă foarte recunoscători pentru participare. Datele
dumneavoastră de contact ne vor ajuta în eventualitatea unor contacte ulterioare ca urmare
a răspunsurilor/contribuției dumneavoastră și pentru a obține clarificări suplimentare în caz de nevoie.
Cine este responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră?
Operațiunile de prelucrare a datelor se derulează sub responsabilitatea membrului Curții responsabil
de auditul în cauză, din Camera II.
De ce colectează Curtea datele dumneavoastră cu caracter personal?
Echipa de audit poate utiliza datele în contextul auditului performanței cu privire la subiectul
menționat mai sus. De asemenea, echipa are astfel posibilitatea de a vă contacta în cazul în care sunt
necesare clarificări.
Dacă alegeți să vă partajați datele personale, vom putea utiliza aceste date pentru a vă contacta în
vederea unor clarificări suplimentare ale răspunsurilor primite și pentru a solicita informații
suplimentare cu privire la subiectul auditului. Numele dumneavoastră nu va fi menționat în analiza
sondajului. Dacă optați pentru a nu partaja datele personale, acestea nu vor fi colectate.
Ce date cu caracter personal sunt colectate?
Vor fi colectate următoarele categorii de date, numai dacă decideți să le partajați cu noi: nume,
prenume și adresă de e-mail.
Cât timp păstrează Curtea datele dumneavoastră cu caracter personal?
Dacă sunt puse la dispoziție, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pentru
o perioadă de 18 luni.
Adresa de e-mail utilizată pentru trimiterea chestionarului este păstrată în instrumentul de sondaj timp
de maximum șase luni după încheierea acestuia. Data de încheiere a sondajului este data după care nu
se mai poate răspunde la chestionar.
Care sunt normele care reglementează utilizarea datelor dumneavoastră?
Cadrul legal pentru prelucrarea de către Curte a datelor cu caracter personal este Regulamentul
(UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția
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persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile,
organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date.
Curtea prelucrează datele cu caracter personal întrucât acest lucru este necesar pentru îndeplinirea
unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestită Curtea
(articolul 287 din tratate).
Dacă în cadrul răspunsurilor la chestionar ne comunicați datele dumneavoastră de contact pentru
eventuale contacte ulterioare, baza legală aplicabilă este consimțământul dumneavoastră liber
exprimat. Informații prealabile în acest sens, precum și prezenta declarație privind confidențialitatea
vă sunt puse la dispoziție pentru a asigura o informare prealabilă corespunzătoare cu privire la
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul acestui sondaj. Aveți dreptul de
a vă retrage consimțământul în orice moment.
Cine are acces la datele dumneavoastră și cui îi vor fi comunicate aceste date?
Echipa de audit are acces la datele dumneavoastră în conformitate cu principiul „necesității de
a cunoaște” (need to know). De asemenea, membri ai personalului Direcției pentru controlul calității
auditului din cadrul Curții pot avea acces la datele dumneavoastră în cadrul exercitării activității lor de
control cu privire la calitatea auditurilor.
În cazul unei plângeri, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate Ombudsmanului,
responsabilului cu protecția datelor și Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Răspunsurile
dumneavoastră vor fi prelucrate de echipa de traduceri din cadrul Curții.
Ce măsuri de protecție există împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a accesului
neautorizat la datele dumneavoastră?
Pentru realizarea acestui sondaj, Curtea utilizează EUSurvey, un instrument multilingv de gestionare
a chestionarelor online, conceput pentru crearea și publicarea de sondaje. EUSurvey este un
instrument pus la dispoziția Curții, care este operator de date, de către Comisia Europeană, care este
persoana împuternicită de operator. Comisia Europeană nu recurge la persoane terțe împuternicite de
operator și toate datele personale sunt stocate pe serverele centrului său de date.
Comisia Europeană implementează măsuri de securitate pentru a proteja hardware-ul și software-ul
aferente serverelor, precum și rețeaua, împotriva manipulării accidentale sau răuvoitoare și împotriva
pierderii datelor. Toate datele sunt gestionate de DG DIGIT în conformitate cu dispozițiile în materie
de securitate tehnică prevăzute de Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017
privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene, de versiunile
ulterioare ale acestei decizii, de normele sale de punere în aplicare (astfel cum sunt adaptate din când
în când) și de standardele și orientările corespunzătoare în materie de securitate, precum și de Decizia
(UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei, de
normele sale de punere în aplicare și de notificările în materie de securitate prevăzute de aceasta.
Aceste documente (astfel cum sunt adaptate din când în când) pot fi consultate la adresa:
https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-european-commissioninformation-systems_en.
EUSurvey utilizează serviciul Europa Analytics pentru statistici cu privire la trafic și alte analize. Pentru
mai multe informații, a se vedea site-ul web al Europa Analytics. Europa Analytics se bazează platforma
de analiză cu sursă deschisă „Matomo” (sursa: EUSurvey Record).
Care sunt drepturile dumneavoastră?
Drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stabilite la
articolele 17-24 din Regulamentul (UE) 2018/1725.
Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal și de a cere rectificarea lor, fără
întârzieri nejustificate, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete.
În anumite condiții, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal
sau de a cere restricționarea utilizării lor. După caz, aveți dreptul de a obiecta, în orice moment, cu
privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, din motive legate de situația
particulară în care vă aflați. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor.
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Cererea dumneavoastră va fi analizată și se va lua o decizie care vă va fi comunicată fără întârzieri
nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Dacă este necesar, această
perioadă poate fi prelungită cu încă două luni.
Vă puteți exercita aceste drepturi contactând operatorul de date cu ajutorul informațiilor de contact
de mai jos.
Pe cine trebuie să contactați în cazul în care doriți să adresați întrebări sau reclamații?
Primul punct de contact este reprezentat de operatorul de date, cu care puteți lua legătura la adresa
ECA-INFO@eca.europa.eu.
În cazul în care doriți să transmiteți preocupări/plângeri în legătură cu prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta în orice moment responsabilul cu protecția
datelor din cadrul Curții de Conturi Europene (ECA-Data-Protection@eca.europa.eu).
În orice moment, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția
Datelor în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
(edps@edps.europa.eu).
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