Ochrana údajov – osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Audítorský prieskum
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka spracovania osobných údajov Európskym dvorom
audítorov (EDA) na účely organizovania prieskumu o investičných iniciatívach v reakcii na koronavírus
(CRII a CRII+) a pomoci pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU).
Nižšie je opísaný spôsob, akým EDA spracúva a chráni Vaše osobné údaje.
Vyplnením dotazníka potvrdzujete toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súhlasíte s ním
a dávate súhlas so spracovaním svojich údajov tak, ako sa opisuje v tomto vyhlásení.
Vaša e-mailová adresa bola získaná od SFC2014, GR Regio a GR pre zamestnanosť Európskej komisie
a aktualizované informácie boli získané od NKI, aby sme Vás mohli prizvať do tohto prieskumu a zaslať
Vám prípadné upozornenia.
Odpoveď na prieskum je nepovinná, rovnako ako poskytnutie Vašich osobných údajov. Neúčasť alebo
neposkytnutie Vašich osobných údajov nebude mať žiadne dôsledky, avšak veľmi by sme ocenili, ak by
ste tak urobili. Poskytnutie Vašich kontaktných údajov nám pomôže nadviazať na Vaše
odpovede/vstupy a prípadne požiadať o ďalšie objasnenie.
Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich údajov?
Operácie spracovania údajov sú zodpovednosťou člena EDA z komory II zodpovedného za tento audit.
Prečo zbierame Vaše údaje?
Audítorský tím môže použiť údaje v rámci auditu výkonnosti na túto tému a bude Vás môcť
kontaktovať aj v prípade, že bude potrebné ďalšie objasnenie.
Ak nám poskytnete svoje údaje, môžeme ich využiť na to, aby sme Vás kontaktovali, aby sme si bližšie
objasnili prijatú odpoveď a požiadali o doplňujúce informácie o predmete tohto prieskumu. Vaše meno
nebude uvedené v analýze prieskumu. Osobné údaje sa nezbierajú, ak sa rozhodnete ich neposkytnúť.
Aké osobné údaje zbierame?
Zbierame nasledujúce kategórie údajov, ale len vtedy, ak sa rozhodnete poskytnúť ich: meno,
priezvisko, e-mail.
Ako dlho si ponechávame Vaše údaje?
Ak poskytnete Vaše osobné údaje, uchovajú sa počas 18 mesiacov.
E-mailové adresy použité na zaslanie prieskumu sa uchovávajú v nástroji na prieskum maximálne šesť
mesiacov po skončení prieskumu, pričom „koniec prieskumu“ znamená lehotu, po uplynutí ktorej už
nie je možné odpovedať.
Aké sú pravidlá použitia Vašich údajov?
Právnym rámcom pre spracovanie osobných údajov Dvorom audítorov je nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.
EDA spracúva osobné údaje podľa potreby na vykonávanej úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej EDA (článok 287 zmlúv).
Okrem toho, keď pri odpovedaní na otázky prieskumu poskytnete kontaktné údaje na účely
následného overenia, právnym základom je Váš slobodný súhlas. Vopred Vám poskytujeme informácie
o tejto skutočnosti spolu s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, aby ste boli vopred dobre
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informovaní o spracovaní Vašich osobných údajov v rámci tohto prieskumu. Máte právo svoj súhlas
kedykoľvek odvolať.
Kto má prístup k Vašim údajom a komu sa Vaše údaje zverejňujú?
Prístup k Vašim údajom má podľa zásady „potreba poznať“ audítorský tím. Zamestnanci riaditeľstva
EDA pre kontrolu kvality auditu môžu tiež získať prístup k Vašim údajom pri kontrolách kvality auditov.
V prípade sťažnosti môžu byť Vaše osobné údaje zaslané ombudsmanovi, úradníkovi pre ochranu
údajov a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. Odpovede spracuje prekladateľský
tím EDA.
Ako chránime Vaše údaje pred možným zneužitím alebo neoprávneným prístupom?
Na uskutočnenie tohto prieskumu EDA používa systém EUSurvey, viacjazyčný online systém riadenia
prieskumov vyvinutý na vytváranie a uverejňovanie prieskumov. EUSurvey je nástroj, ktorý
Európskemu dvoru audítorov ako prevádzkovateľovi poskytuje Európska komisia ako
sprostredkovateľ. Európska komisia nepoužíva ďalších sprostredkovateľov a všetky osobné údaje sa
uchovávajú na serveroch dátového centra Európskej komisie.
Európska komisia zaviedla bezpečnostné opatrenia na ochranu serverového hardvéru, softvéru a siete
pred náhodnými alebo škodlivými manipuláciami a stratou údajov. Všetky údaje spravuje GR DIGIT
v súlade s technickými bezpečnostnými ustanoveniami stanovenými v rozhodnutí Komisie (EÚ,
Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov
v Európskej komisii, jeho následnými verziami, jeho vykonávacími predpismi (v znení úprav z času
na čas) a zodpovedajúcimi bezpečnostnými normami a usmerneniami, ako aj v rozhodnutí Komisie
(EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii, jeho vykonávacích predpisoch
a príslušných bezpečnostných oznámeniach. Tieto dokumenty (prispôsobené z času na čas) sú
k dispozícii na nahliadnutie na tejto adrese:
https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-european-commissioninformation-systems_en
EUSurvey využíva službu Europa Analytics pre dopravnú štatistiku a analýzu. Ďalšie informácie nájdete
na webovom sídle Europa Analytics. Europa Analytics je založená na analytickej platforme s otvoreným
zdrojovým kódom „Matomo“ (zdroj: EUSurvey Record).
Aké sú Vaše práva?
Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobných údajom sú uvedené v článkoch 17 až 24 nariadenia (EÚ)
2018/1725.
Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a ak sú nepresné alebo neúplné, máte právo na ich
opravu bez zbytočného odkladu.
Za istých okolností máte právo požiadať nás o výmaz Vašich osobných informácií alebo požadovať
obmedzenie ich použitia. Kedykoľvek máte právo vzniesť námietku na základe konkrétnej situácie voči
spracovaniu Vašich osobných údajov a právo na prenos údajov.
Vašu žiadosť zvážime, prijmeme rozhodnutie a bezodkladne Vám ho oznámime, v každom prípade
do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Toto obdobie môže byť v prípade potreby predĺžené o ďalšie
dva mesiace.
Tieto práva môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných
údajov uvedených nižšie.
Koho kontaktovať v prípade otázok alebo sťažností?
Prvým kontaktným miestom je prevádzkovateľ ECA-INFO@eca.europa.eu.
V prípade obáv alebo sťažností v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek
kontaktovať zodpovednú osobu EDA pre ochranu údajov (ECA-Data-Protection@eca.europa.eu).
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek podať sťažnosť
európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu).
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