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Duomenų apsauga. Privatumo pareiškimas

Lankytojų asmens duomenų tvarkymas Europos
Audito Rūmuose
Šis privatumo pareiškimas susijęs su Europos Audito Rūmų jų patalpose tvarkomais
asmens duomenimis, surinktais iš lankytojų.
Toliau aprašyta tai, kaip Audito Rūmai tvarko ir saugo jūsų asmens duomenis.

Kas yra atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą?
Už duomenų tvarkymo operacijas atsako Audito Rūmų fizinės apsaugos pareigūnas.

Kodėl mes renkame jūsų duomenis?
Mes renkame duomenis, kad galėtume suteikti teisę patekti į Audito Rūmų patalpas,
valdyti ir sekti visus apsilankymus bei išduoti įėjimo korteles. Todėl, jūsų prašymu,
galėsime imtis veiksmų (pavyzdžiui, dėl vizitų tiriamiesiems ir informaciniams tikslams
ar naudojimosi valgykla).
Lankytojai, kurie nėra saistomi sutartimi ar galima sutartimi, užpildydami lankytojo
formą, pritaria šiame pareiškime aprašytai duomenų tvarkymo praktikai.
Visi lankytojai turi užpildyti lankytojo formą arba jiems nebus leista patekti į Audito
Rūmų patalpas.

Kokios yra taisyklės, reglamentuojančios jūsų duomenų naudojimą?
Asmens duomenų tvarkymas Audito Rūmuose teisiškai reglamentuojamas 2018 m.
spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių
asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
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Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas grindžiamas poreikiu atlikti užduotį
viešojo intereso labui, t. y. valdyti Europos Audito Rūmų vidaus saugumą. Reaguodami į
pandemiją Audito Rūmai priėmė sprendimą dėl COVID patikros.

Kokius asmens duomenis renkame?
Rinksime šių kategorijų duomenis: jūsų vardą ir pavardę, gimimo datą ir vietą, pilietybę,
lytį, organizacijos pavadinimą, asmens tapatybės dokumento informaciją (numerį,
išdavimo datą, galiojimo datą ir dokumentą išdavusios institucijos pavadinimą),
naudojamą (-as) kalbą (-as), įėjimo kortelės numerį, informaciją apie įėjimą į Audito
Rūmų patalpas (pirmojo įėjimo datą ir įėjimo kontrolės punkto aktyvavimo datą ir
valandą).
Be to, tol, kol išliks išskirtinės COVID-19 pandemijos aplinkybės, rankiniu būdu
patikrinsime jūsų spausdintą COVID pažymėjimą arba nuskenuosime susijusį QR kodą
naudodamiesi Liuksemburgo valdžios institucijų suteikta oficialia mobiliąja programėle
CovidCheck.lu. Be to, lankytojai, neturintys COVID pažymėjimo, prie įėjimo gali pateikti
įrodymą, kad persirgo COVID-19 liga, arba neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą. Jokie
duomenys nėra išsaugojami arba įrašomi. Ši priemonė buvo nustatyta reaguojant į
pandemiją siekiant apsaugoti Audito Rūmų pastatus ir jų darbuotojų sveikatą.

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?
Jūsų asmens duomenys saugomi trylika (13) mėnesių, išskyrus informaciją apie įėjimo
kontrolės punktų aktyvavimą. Ši informacija saugoma šešis mėnesius.

Kas gali susipažinti su jūsų informacija ir kam ji atskleidžiama?
Jūsų asmens duomenis tvarkys Saugumo ir saugos tarnyba (SST). Niekas kitas sveikatos
duomenų netvarkys.
Tik SST darbuotojai turi prieigą prie jūsų asmens duomenų.
Jei pateikiate skundą, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitiems adresatams:
Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Audito
Rūmų duomenų apsaugos pareigūnui.

Kokios saugumo priemonės taikomos užkertant kelią netinkamam
naudojimuisi jūsų informacija arba neleistinai prieigai prie jos?
Duomenų rinkiniai yra saugiai saugomi Audito Rūmų duomenų centre Liuksemburge,
todėl jiems taikomos įvairios priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti institucijos
elektroninio turto prieinamumą, vientisumą ir konfidencialumą.
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Lankytojų prašymams dėl prieigos teisių valdyti naudojamasi SERVICENOW kaip
duomenų tvarkytojo paslaugomis. Sutartinės sąlygos tarp Audito Rūmų ir duomenų
tvarkytojo užtikrina tinkamą tvarkomų duomenų apsaugą. SERVICENOW sertifikuotas
ISO27 001.
Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik konkrečiai naudotojų grupei. Prieigos teisės
suteikiamos pagal principą „būtina žinoti“, atsižvelgiant į atitinkamo asmens vaidmenį,
pareigas ir atsakomybę. Šios teisės nuolat atnaujinamos keičiantis darbuotojų
užduotims.
Bendra atsakomybė už taisyklių dėl prieigos teisių įgyvendinimą ir už duomenų apsaugos
taisyklių laikymąsi tenka Audito Rūmų generaliniam sekretoriui, tačiau tam tikrus
įgaliojimus šiose srityse jis perdavė įvairiems subjektams.
Audito Rūmai turi informacijos saugumo politiką ir informacijos saugumo pareigūną,
kuris užtikrina, kad politika būtų įgyvendinama teisingai ir kad būtų tikrinamas susijusių
patikrų efektyvumas.

Kokios yra jūsų teisės?
Jūsų teisės dėl asmens duomenų išdėstytos Reglamento (ES) 2018/1725 17–
24 straipsniuose.
Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir prašyti, kad jie būtų ištaisyti
nepagrįstai nedelsiant, jei duomenys netikslūs arba neišsamūs. Tam tikromis sąlygomis
turite teisę paprašyti, kad ištrintume jūsų asmens duomenis arba apribotume jų
naudojimą. Jei taikoma, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens
duomenys būtų tvarkomi dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia padėtimi, ir teisę į
duomenų perkeliamumą. Kai kurie jūsų teisių apribojimai gali būti taikomi pagal 2021 m.
gegužės 20 d. Audito Rūmų sprendimą Nr. 42–2021, kuris paskelbtas čia.
Mes apsvarstysime jūsų prašymą, priimsime sprendimą ir apie jį jums pranešime
nepagrįstai nedelsdami, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną (1) mėnesį nuo
prašymo gavimo dienos. Prireikus šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem (2)
mėnesiams. Apie pratęsimą (jei toks bus) jums bus pranešta per vieną (1) mėnesį nuo
prašymo gavimo dienos, kartu nurodant pratęsimo priežastis.
Savo teisėmis galite pasinaudoti susisiekę su duomenų valdytoju, naudodamiesi toliau
pateikta kontaktine informacija.

Į ką kreiptis, jei turite klausimų arba skundų?
Pirmasis kontaktinis lygmuo – ECA-security@eca.europa.eu.
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Jei turite klausimų ar skundų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, bet kuriuo metu galite
susisiekti su Audito Rūmų duomenų apsaugos pareigūnu (eca-dataprotection@eca.europa.eu).
Data Protection Officer
European Court of Auditors
12 rue Alcide de Gasperi
L-1615 LUXEMBOURG
Turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros
pareigūnui (edps@edps.europa.eu) dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.
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