Ochrona danych – oświadczenie o ochronie prywatności
Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających Europejski Trybunał Obrachunkowy
Przedmiotem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest przetwarzanie przez Europejski Trybunał
Obrachunkowy danych osobowych zebranych od osób odwiedzających siedzibę Trybunału.
Poniżej opisano sposób, w jaki Trybunał przetwarza i chroni dane osobowe.
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?
Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada urzędnik ds. bezpieczeństwa fizycznego.
W jakim celu Trybunał gromadzi dane osobowe?
Trybunał gromadzi dane osobowe, aby umożliwić dostęp do budynków Trybunału, zarządzać wizytami i
dokumentować je oraz wydawać karty wstępu.
Dzięki temu Trybunał może podjąć działania w odpowiedzi na otrzymane wnioski (np. o przyznanie dostępu w
związku z wizytami studyjnymi lub informacyjnymi albo korzystaniem ze stołówki).
W przypadku osób odwiedzających, które nie są związane umową lub ewentualną przyszłą umową, wypełnienie
formularza dla odwiedzających oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w sposób opisany w niniejszym
oświadczeniu.
Wypełnienie formularza dla odwiedzających jest obowiązkowe. W przypadku odmowy odwiedzający nie uzyskają
zgody na wejście do budynków Trybunału.
Jakie przepisy regulują wykorzystanie danych osobowych?
Ramy prawne regulujące przetwarzanie danych osobowych w Trybunale określono w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego
przepływu takich danych.
Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi konieczność wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym, tj. zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego.
Jakie dane osobowe gromadzi Trybunał?
Gromadzone będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć,
nazwa organizacji, informacje dot. dokumentu tożsamości (numer i seria, data wydania, termin ważności oraz
organ wydający paszport / dowód osobisty), znajomość języków, numer karty wstępu, informacje dotyczące
dostępu do budynków Trybunału (data pierwszego wejścia i data / godzina aktywacji punktu kontroli dostępu).
Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane?
Dane osobowe będą przetwarzane przez służby bezpieczeństwa i ochrony.
Wyłącznie te służby będą miały dostęp do zgromadzonych danych osobowych.
W razie wniesienia skargi dane osobowe mogą zostać przekazane innym odbiorcom:
Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, inspektorowi
ochrony danych Trybunału.
Jakie środki ostrożności podejmuje się w celu zabezpieczenia informacji przed ewentualnym nieprawidłowym
wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem?
Zestawy danych są bezpiecznie przechowywane w centrum danych Trybunału w Luksemburgu i w związku z tym
są chronione za pomocą licznych rozwiązań ustanowionych z myślą o zagwarantowaniu dostępności, integralności
i poufności zasobów elektronicznych instytucji.
Podmiotem przetwarzającym dane na potrzeby zarządzania wnioskami o prawo dostępu dla odwiedzających jest
SERVICENOW. Klauzule umowne wiążące Trybunał i przedsiębiorstwo przetwarzające dane gwarantują
odpowiedni stopień ochrony danych. Dostęp do danych osobowych jest ściśle ograniczony do konkretnej grupy
użytkowników. Prawo do niego przyznaje się w oparciu o zasadę wiedzy koniecznej po uwzględnieniu funkcji,
stanowiska i zakresu obowiązków użytkownika. Prawa dostępu są nieustannie aktualizowane, odpowiednio do
zmieniających się zadań pracowników.

Ogólna odpowiedzialność za wdrażanie przepisów dotyczących prawa dostępu do danych oraz za zgodność z
zasadami ochrony danych osobowych spoczywa na Sekretarzu Generalnym Trybunału, lecz obowiązki w tym
zakresie powierzył on różnym służbom. Trybunał opracował politykę bezpieczeństwa informacji i zatrudnia
urzędnika ds. bezpieczeństwa informacji, który dba o to, by polityka ta była odpowiednio wdrażana, a powiązane
mechanizmy kontroli – sprawdzane pod kątem wydajności. SERVICENOW posiada certyfikat ISO27001.
Jak długo Trybunał przechowuje dane osobowe?
Dane osobowe są przechowywane przez jeden rok – z wyjątkiem informacji dotyczących aktywacji punktów
kontroli dostępu, które są przechowywane przez sześć miesięcy.
Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą?
Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, są określone w art. 17–24 rozporządzenia (UE) 2018/1725.
Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania bez zbędnej
zwłoki w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne.
W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mają prawo zwrócić się o usunięcie swoich danych
osobowych lub ograniczenie ich wykorzystania. Mają również – w określonych przypadkach – prawo do wniesienia
w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z ich
szczególną sytuacją oraz prawo do przeniesienia danych.
Trybunał rozpatruje wnioski w tym zakresie, podejmuje odnośną decyzję i przekazuje ją do wiadomości
zainteresowanej osoby bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku – w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku
w tej sprawie. W razie konieczności termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy zwrócić się do administratora danych, korzystając z adresu
kontaktowego podanego poniżej.
Z kim należy się skontaktować w przypadku pytań lub skarg?
Pierwszym punktem kontaktowym jest skrzynka poczty elektronicznej ECA-security(at)eca.europa.eu.
W przypadku wątpliwości lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych można w każdym momencie
skontaktować się z inspektorem ochrony danych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (eca-dataprotection(at)eca.europa.eu).
Inspektor ochrony danych
Europejski Trybunał Obrachunkowy
12, rue Alcide De Gasperi
L-1615 LUKSEMBURG
Zainteresowanym osobom przysługuje prawo do wniesienia w dowolnej chwili skargi dotyczącej przetwarzania
ich danych osobowych do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps(at)edps.europa.eu).

