Ochrana údajů – prohlášení o ochraně osobních údajů
Zpracování osobních údajů návštěvníků Evropského účetního dvora
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování osobních údajů, které Evropský účetní dvůr
(EÚD) shromažďuje od návštěvníků svých prostor.
Způsob, jakým EÚD zpracovává a chrání vaše osobní údaje, je popsán níže.
Kdo odpovídá za zpracování vašich údajů?
Za oblast zpracování údajů odpovídá pracovník zodpovědný za fyzickou bezpečnost.
Proč shromažďujeme vaše údaje?
Údaje shromažďujeme, abychom návštěvníkům umožnili vstup do prostor EÚD, mohli sledovat všechny
návštěvníky a kontrolovat jejich pohyb a vydávali vstupní karty.
To nám umožní přijmout příslušná opatření na základě vašich žádostí (například pro studijní a informační návštěvy
nebo používání jídelny).
Návštěvníci, kteří nejsou vázáni smlouvou nebo potenciální smlouvou, vyjadřují vyplněním návštěvnického
formuláře svůj souhlas s postupy popsanými v tomto prohlášení, které se týkají osobních údajů.
Všichni návštěvníci musí vyplnit návštěvnický formulář, v opačném případě jim bude vstup do prostor EÚD
odepřen.
Jaká pravidla se vztahují na použití vašich osobních údajů?
Právním rámcem pro zpracování vašich osobních údajů Evropským účetním dvorem je nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány,
institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.
Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je potřeba provádět úkol ve veřejném zájmu, kterým je
řízení vnitřní bezpečnosti Evropského účetního dvora.
Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Budou shromažďovány tyto kategorie údajů: plné jméno, datum a místo narození, státní příslušnost, pohlaví,
název organizace, informace o totožnosti (číslo, datum vydání, datum konce platnosti a orgán, který vydal váš pas
nebo průkaz totožnosti), používaný jazyk, číslo vstupní karty, informace o přístupu do prostor EÚD (datum prvního
vstupu a datum/hodina aktivace bodu vstupní kontroly).
Kdo má k Vašim údajům přístup a komu se poskytují?
Vaše osobní údaje bude zpracovávat útvar bezpečnosti a ochrany.
Přístup k vašim osobním údajům má pouze útvar bezpečnosti a ochrany.
Podáte-li stížnost, vaše osobní údaje mohou být předány dalším příjemcům:
evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů, pověřenci EÚD pro ochranu
osobních údajů.
Jaká bezpečností opatření jsou přijata, aby se zabránilo možnému zneužití vašich osobních údajů nebo
neoprávněnému přístupu k nim?
Soubory údajů jsou bezpečně uloženy v datovém centru EÚD v Lucembursku, a vztahuje se na ně tedy celá řada
opatření, která zajišťují dostupnost, integritu a důvěrnost elektronických aktiv EÚD.
Zpracovatelem, který spravuje žádosti o přístupová práva pro návštěvníky, je společnost SERVICENOW. Smluvní
ujednání mezi EÚD a touto společností zaručují dostatečnou ochranu zpracovávaných údajů. Přístup k osobním
údajům má pouze omezená skupina uživatelů. Přístupová práva se udělují jen v nezbytně nutném rozsahu s
ohledem na úlohu, pozici a pracovní povinnosti příslušné osoby. S tím, jak se mění úkoly přidělené daným
zaměstnancům, se tato práva průběžně aktualizují.
Celkovou odpovědnost za uplatňování pravidel týkajících se přístupových práv a za soulad s pravidly o ochraně
údajů nese generální tajemník EÚD, ale jednotlivé povinnosti související s těmito oblastmi delegoval na různé
subjekty. Účetní dvůr má politiku bezpečnosti informací a také funkci pracovníka pro bezpečnost informací. Ten
zajišťuje, aby byla tato politika správně uplatňována a aby byla ověřována účinnost souvisejících kontrol.
Společnost SERVICENOW má certifikaci ISO27001.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
Vaše osobní údaje se uchovávají po dobu jednoho roku s výjimkou informací o aktivaci bodů vstupní kontroly,
které se uchovávají po šest měsíců.
Jaká máte práva?
Vaše práva související s vašimi osobními údaji jsou uvedena v článcích 17–24 nařízení (EU) 2018/1725.
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, a pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na
jejich opravu bez zbytečného odkladu.
Za určitých podmínek máte právo nás požádat o výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich použití.
V příslušných případech máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů
souvisejících s vaší konkrétní situací a dále máte právo na přenositelnost údajů.
Vaši žádost posoudíme, přijmeme rozhodnutí a informujeme vás o něm bez zbytečného odkladu a v každém
případě do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti. Tato lhůta může být v případě nutnosti prodloužena o dva
další měsíce.
Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce údajů s využitím kontaktních informací uvedených níže.
Na koho byste se měli obracet v případě dotazů či stížností?
Prvním kontaktním bodem je ECA-security(at)eca.europa.eu.
V případě dotazů či stížností ohledně zpracování svých osobních údajů se můžete obrátit na pověřence EÚD pro
ochranu osobních údajů (eca-data-protection(at)eca.europa.eu).
pověřenec pro ochranu osobních údajů
Evropský účetní dvůr
12 rue Alcide de Gasperi
L-1615 LUCEMBURK
V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte právo kdykoliv podat stížnost k evropskému inspektorovi
ochrany údajů (edps(at)edps.europa.eu).

