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Databeskyttelse - databeskyttelseserklæring 

Behandling af besøgendes personoplysninger i 
Den Europæiske Revisionsret 

Denne databeskyttelseserklæring vedrører Den Europæiske Revisionsrets behandling af 
de personoplysninger, som den indsamler fra besøgende i Revisionsrettens bygninger.  

Det beskrives nedenfor, hvordan Revisionsretten behandler og beskytter dine 
personoplysninger. 

Hvem er ansvarlig for håndteringen af dine oplysninger? 
Ansvaret for databehandlingen hører under den ansvarlige for fysisk sikkerhed. 

Hvorfor indsamler vi dine oplysninger? 
Vi indsamler oplysninger for at kunne give adgang til Revisionsrettens bygninger, for at 
håndtere og holde styr på alle besøgende og for at udstede adgangskort. Det gør vi for 
at kunne imødekomme din anmodning (f.eks. vedrørende studie- og informationsbesøg 
eller brug af kantinen).  

Besøgende, som ikke er bundet af en kontrakt eller potentiel kontrakt, godkender, når 
de udfylder besøgsformularen, den datapraksis, som beskrives i denne erklæring. 

Alle besøgende skal udfylde en besøgsformular, da de ellers vil blive nægtet adgang til 
Revisionsrettens bygninger.  

Hvilke regler gælder for anvendelsen af dine oplysninger? 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i 
Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger er den retlige ramme for Revisionsrettens behandling af personoplysninger. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=DA
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Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger hviler på nødvendigheden 
af at udføre en opgave i samfundets interesse, dvs. forvaltningen af Revisionsrettens 
interne sikkerhed. Covidkontrol kræves ifølge Revisionsrettens afgørelse som reaktion 
på pandemien.  

Hvilke personoplysninger indsamler vi? 
Følgende kategorier af oplysninger vil blive indsamlet: fuldt navn, fødselsdato og -sted, 
nationalitet, køn, organisationens navn, oplysninger om dit ID-kort (nummer, 
udstedelsesdato, udløbsdato og udstedende myndighed), anvendt(e) sprog, 
adgangskortnummer, oplysninger om adgang til Revisionsrettens bygninger (dato for 
første adgang og dato/klokkeslæt for aktivering ved adgangskontrolpunktet). 

Endvidere, og så længe de ekstraordinære omstændigheder i forbindelse med covid-19-
pandemien varer ved, vil vi kontrollere dit udskrevne covid-19-certifikat manuelt eller 
skanne den tilknyttede QR-kode ved hjælp af den officielle mobilapp CovidCheck.lu, som 
stilles til rådighed af de luxembourgske myndigheder. Alternativt kan besøgende uden 
et covidcertifikat vise bevis for at være blevet rask eller for en negativ covid-19-test ved 
indgangen. Der gemmes eller registreres ingen oplysninger. Denne foranstaltning blev 
indført som reaktion på pandemien med henblik på at beskytte Revisionsrettens lokaler 
og de ansattes sundhed.  

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger? 
Vi opbevarer dine personoplysninger i tretten (13) måneder, med undtagelse af 
oplysningerne om aktiveringen ved adgangskontrolpunkterne, som opbevares i seks 
måneder.  

Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvem videregives de til? 
Dine personoplysninger vil blive behandlet af sikkerhedstjenesten. Ingen 
sundhedsoplysninger vil blive behandlet af andre.  

Kun sikkerhedstjenesten har adgang til dine personoplysninger. 

Hvis du indgiver en klage, kan dine personoplysninger videregives til andre modtagere, 
dvs. Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 
og Revisionsrettens databeskyttelsesrådgiver. 

Hvordan beskyttes dine oplysninger mod misbrug eller uautoriseret 
adgang? 
Datasæt opbevares sikkert i Revisionsrettens datacenter i Luxembourg og er derfor 
dækket af de talrige foranstaltninger til beskyttelse af institutionens elektroniske 
aktivers tilgængelighed, integritet og fortrolighed. 
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SERVICENOW anvendes til at behandle anmodninger om adgangsrettigheder for 
besøgende. Kontraktbestemmelser mellem Revisionsretten og databehandleren sikrer, 
at de behandlede oplysninger beskyttes tilstrækkeligt. SERVICENOW er certificeret 
ISO27001. 

Kun en specifik brugergruppe har adgang til personoplysninger. Adgangsrettigheder 
gives på et need-to-know-grundlag under hensyntagen til den pågældende persons 
rolle, stilling og ansvar. Disse rettigheder ajourføres løbende, i takt med at personalets 
opgaver ændrer sig. 

Revisionsrettens generalsekretær har det overordnede ansvar for at gennemføre 
reglerne om adgangsrettigheder og for at sikre overholdelse af reglerne om 
databeskyttelse, men har delegeret ansvaret på disse områder til forskellige enheder.  

Revisionsretten har en informationssikkerhedspolitik og en 
informationssikkerhedsansvarlig, der sikrer, at politikken gennemføres korrekt, og at 
effektiviteten af de relaterede kontroller testes.  

Hvilke rettigheder har du? 
Dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger er fastsat i artikel 17-24 i 
forordning (EU) 2018/1725. 

Du har ret til adgang til dine personoplysninger og til uden unødig forsinkelse at få dem 
berigtiget, hvis de er urigtige eller ufuldstændige. Under visse omstændigheder har du 
ret til at anmode os om, at vi sletter dine personoplysninger eller begrænser 
anvendelsen af dem. I relevante tilfælde har du til enhver tid ret til af grunde, der 
vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine 
personoplysninger og ret til dataportabilitet. Visse begrænsninger af dine rettigheder 
kan finde gøre sig gældende i overensstemmelse med Revisionsrettens afgørelse 
nr. 42-2021 af 20. maj 2021, som er offentliggjort her.  

Vi behandler din anmodning, træffer en afgørelse og meddeler den til dig uden unødig 
forsinkelse og i alle tilfælde senest en (1) måned efter modtagelsen af anmodningen. 
Denne periode kan om nødvendigt forlænges med to (2) måneder. Du vil få meddelelse 
om en sådan forlængelse (hvis det er relevant) senest en (1) måned efter modtagelsen 
af anmodningen sammen med begrundelsen for forsinkelsen.  

Du kan udøve dine rettigheder ved at henvende dig til den dataansvarlige, jf. 
nedenstående kontaktoplysninger. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32021Q0622(01)
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Hvem skal du henvende dig til, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage? 
Dit første kontaktpunkt er ECA-security@eca.europa.eu.  

Hvis du har spørgsmål om eller ønsker at klage over behandlingen af dine 
personoplysninger, kan du til enhver tid kontakte Revisionsrettens 
databeskyttelsesrådgiver (eca-data-protection@eca.europa.eu).  

Databeskyttelsesrådgiveren 
Den Europæiske Revisionsret 
12, rue Alcide De Gasperi 
L-1615 LUXEMBOURG

Du har ret til når som helst at indgive en klage over behandlingen af dine 
personoplysninger til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 
(edps@edps.europa.eu). 
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