Varstvo podatkov – posebna izjava o varstvu podatkov
Revizijska anketa
Ta izjava o varstvu podatkov se nanaša na to, kako Evropsko računsko sodišče (Sodišče) obdeluje
osebne podatke v zvezi z organizacijo ankete o naložbenih pobudah v odziv na koronavirus (CRII in
CRII+) ter o pomoči pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT-EU). Kako Sodišče obdeluje in
varuje vaše osebne podatke, je opisano spodaj.
Z odgovorom na anketo potrjujete seznanjenost s to izjavo o varstvu podatkov, se z njo strinjate in
soglašate s tem, da Sodišče obdeluje podatke, kot je opisano v tej izjavi.
Da bi vas lahko povabili k sodelovanju v tej anketi in vam poslali morebitne opomnike, smo pridobili
vaš elektronski naslov iz sistema SFC2014, od generalnih direktoratov Evropske komisije GD REGIO in
GD EMPL ter iz posodobljenih informacij, prejetih od vrhovnih revizijskih institucij.
Izpolnitev ankete in predložitev vaših osebnih podatkov nista obvezna. Nobenih posledic ne bo, če ne
boste sodelovali ali posredovali svojih osebnih podatkov, vendar bi vam bili za sodelovanje zelo
hvaležni. S posredovanjem svojih kontaktnih podatkov nam boste pomagali pri nadaljnjih vprašanjih v
zvezi z vašimi odgovori/prispevkom oziroma pridobivanju dodatnih pojasnil.
Kdo je odgovoren za obdelavo vaših podatkov?
Za postopke obdelave podatkov je odgovoren član Sodišča iz senata II, pristojen za revizijo.
Zakaj Sodišče zbira vaše podatke?
Revizijska ekipa lahko uporabi podatke v okviru revizije smotrnosti poslovanja v zvezi z navedeno
zadevo in se bo lahko obrnila tudi na vas, če bodo potrebna dodatna pojasnila.
Če nam boste posredovali svoje podatke, vas bomo lahko kontaktirali za nadaljnja pojasnila v zvezi s
prejetimi odgovori ter zaprosili za dodatne informacije v zvezi s temo te ankete. Vaše ime v analizi
ankete ne bo navedeno. Če se odločite, da ne želite deliti osebnih podatkov, se ti ne bodo zbirali.
Katere osebne podatke Sodišče zbira?
Naslednje kategorije podatkov se bodo zbirale samo, če se boste odločili, da jih boste delili z nami: ime,
priimek, e-naslov.
Kako dolgo Sodišče hrani vaše podatke?
Če boste navedli svoje osebne podatke, se bodo hranili 18 mesecev.
Elektronski naslovi, ki se uporabljajo za pošiljanje ankete, se hranijo v orodju za anketo največ šest
mesecev po koncu ankete, pri čemer „konec ankete” pomeni rok, po katerem na anketo ni več mogoče
odgovoriti.
Katera pravila veljajo za uporabo vaših podatkov?
Pravni okvir za to, kako Sodišče obdeluje osebne podatke, je Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v
institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.
Sodišče obdeluje osebne podatke, ker je to potrebno za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem
interesu, ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene Sodišču (člen 287 PDEU).
Če posredujete svoje kontaktne podatke pri odgovorih na anketna vprašanja zaradi morebitnih
nadaljnjih vprašanj, je pravna podlaga za to vaša prostovoljna privolitev. Predhodne informacije o tem
skupaj s to izjavo o varstvu osebnih podatkov so vam na voljo zato, da boste predhodno dobro
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obveščeni o obdelavi vaših osebnih podatkov v okviru te ankete. Svoje soglasje lahko kadar koli
umaknete.
Kdo lahko dostopa do vaših podatkov in komu bodo ti podatki razkriti?
Do vaših podatkov lahko dostopa revizijska ekipa po načelu potrebe po seznanitvi. Do njih lahko
dostopajo tudi zaposleni direktorata Sodišča za kontrolo kakovosti revizij pri izvajanju dejavnosti za
kontrolo kakovosti revizije.
V primeru pritožbe se vaši osebni podatki lahko posredujejo tudi varuhu človekovih pravic, pooblaščeni
osebi Sodišča za varstvo podatkov in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov. Odgovore bo
obdelala prevajalska ekipa Sodišča.
Kako Sodišče varuje vaše podatke pred morebitno zlorabo ali nepooblaščenim dostopom?
Za izvedbo te ankete Sodišče uporablja EUSurvey, ki je večjezični spletni sistem za upravljanje anket,
zasnovan za ustvarjanje in objavo anket. Gre za orodje, ki ga Sodišču kot upravljavcu podatkov daje na
voljo Evropska komisija kot obdelovalec. Evropska komisija ne uporablja podobdelovalcev in vsi osebni
podatki se hranijo na strežnikih podatkovnega centra Evropske komisije.
Evropska komisija je vzpostavila varnostne ukrepe za zaščito strojne opreme strežnikov, programske
opreme in omrežja pred naključnim ali zlonamernim ravnanjem in izgubo podatkov. Vse podatke
upravlja GD DIGIT v skladu s tehničnimi varnostnimi določbami iz Sklepa Komisije (EU, Euratom)
2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski
komisiji, njegovih poznejših različic, njegovih izvedbenih pravil (kot so občasno spremenjena) ter
ustreznih varnostnih standardov in smernic, pa tudi Sklepa Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne
13. marca 2015 o varnosti v Komisiji, njegovih izvedbenih pravil ter ustreznih varnostnih obvestil. Ti
dokumenti (kot so občasno spremenjeni) so na voljo za vpogled na naslednjem naslovu:
https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-european-commissioninformation-systems_en
V okviru sistema EUSurvey se za statistične podatke o prometu in analitiko uporabljajo storitve Europa
Analytics. Za dodatne informacije glej spletišče Europa Analytics. Europa Analytics temelji na
odprtokodni platformi za analitiko Matomo (vir: EUSurvey Record).
Katere pravice imate?
Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki so določene v členih 17 do 24 Uredbe (EU) 2018/1725.
Imate pravico dostopa do svojih osebnih podatkov in tega, da se vaši osebni podatki nemudoma
popravijo, če so nepravilni ali nepopolni.
Pod nekaterimi pogoji imate pravico, da od Sodišča zahtevate izbris vaših osebnih podatkov ali
omejitev njihove uporabe. Če je ustrezno, imate pravico iz razlogov, povezanih z vašim posebnim
položajem, kadar koli nasprotovati obdelavi vaših osebnih podatkov, in pravico do prenosljivosti
podatkov.
Sodišče bo vašo zahtevo obravnavalo, sprejelo odločitev v zvezi z njo in vam to tudi sporočilo v
najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa v enem mesecu od prejetja zahteve. Po potrebi se to
obdobje lahko podaljša še za dva meseca.
Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da kontaktirate upravljavca podatkov, čigar kontaktni podatki so
navedeni spodaj.
Koga lahko kontaktirate, če imate vprašanje ali se želite pritožiti?
Prvi stik je upravljavec podatkov na naslovu ECA-INFO@eca.europa.eu.
Če imate pomisleke ali pritožbe v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko kadar koli
kontaktirate pooblaščeno osebo Sodišča za varstvo podatkov (ECA-Data-Protection@eca.europa.eu).
Pravico imate, da v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov kadar koli vložite pritožbo pri Evropskem
nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).
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