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Protecția datelor – Declarație privind confidențialitatea

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale
persoanelor care vizitează Curtea de Conturi
Europeană
Prezenta declarație privind confidențialitatea se referă la prelucrarea de către Curtea de
Conturi Europeană („Curtea”) a datelor cu caracter personal pe care aceasta le
colectează și le prelucrează de la persoanele care vizitează spațiile Curții.
În continuare este descris modul în care Curtea prelucrează și protejează datele
dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră?
Operațiunile de prelucrare a datelor sunt de competența responsabilului cu securitatea
fizică.

De ce colectează Curtea datele dumneavoastră?
Curtea colectează datele pentru a permite accesul în spațiile Curții, pentru a asigura
gestionarea tuturor vizitatorilor și a ține evidența acestora și pentru a emite carduri de
acces. Acest lucru va permite Curții efectuarea unor acțiuni la solicitarea dumneavoastră
(de exemplu, pentru vizite de studiu și de informare sau pentru utilizarea cantinei).
În ceea ce îi privește pe vizitatorii care nu sunt obligați printr-un contract sau printr-un
posibil contract, completarea formularului pentru vizitatori implică faptul că persoana
în cauză își exprimă consimțământul cu privire la practicile în materie de prelucrare
a datelor descrise în această declarație.
Toți vizitatorii trebuie să completeze formularul destinat acestora; în caz contrar li se va
refuza accesul în spațiile Curții.
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Care sunt normele care reglementează utilizarea datelor dumneavoastră?
Cadrul legal pentru prelucrarea de către Curte a datelor cu caracter personal este
Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din
23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și
privind libera circulație a acestor date.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este
necesitatea îndeplinirii unei sarcini de interes public, și anume gestionarea securității
interne a Curții de Conturi Europene. Verificarea certificatului COVID este impusă de
o decizie a Curții, luată ca răspuns la pandemie.

Ce date cu caracter personal sunt colectate?
Vor fi colectate următoarele categorii de date: numele dumneavoastră complet, data și
locul nașterii, naționalitatea, sexul, numele organizației, informații privind documentul
de identitate (numărul, data eliberării, data expirării și autoritatea emitentă), limba
utilizată sau limbile utilizate, numărul cardului de acces, informații privind accesul în
spațiile Curții (data primei intrări și data/ora activării punctului de control al accesului).
În plus, atât timp cât circumstanțele excepționale antrenate de pandemia de COVID-19
persistă, certificatul dumneavoastră COVID imprimat va fi verificat manual sau va fi
scanat codul QR asociat, cu ajutorul aplicației mobile oficiale CovidCheck.lu furnizată de
autoritățile luxemburgheze. Alternativ, vizitatorii care nu dețin un certificat COVID pot
prezenta la intrare o dovadă a vindecării sau un test negativ de depistare a COVID-19.
Nu sunt salvate sau înregistrate niciun fel de date. Această măsură a fost introdusă ca
răspuns la pandemie, cu scopul de a proteja clădirile Curții și sănătatea personalului său.

Cât timp păstrează Curtea datele dumneavoastră cu caracter personal?
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate timp de treisprezece (13) luni
– cu excepția informațiilor privind activarea punctelor de control al accesului, care sunt
păstrate timp de șase luni.

Cine are acces la datele dumneavoastră și cui îi sunt comunicate aceste
date?
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate de Serviciul de securitate și
siguranță (SSS). Datele medicale nu vor fi prelucrate de altcineva.
Numai echipa SSS are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.
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În cazul în care depuneți o plângere, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi
transferate altor părți, și anume Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru
Protecția Datelor și responsabilului cu protecția datelor din cadrul Curții.

Care sunt măsurile de securitate luate pentru protecția datelor
dumneavoastră împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau
a accesului neautorizat la acestea?
Seturile de date sunt stocate în siguranță în centrul de date al Curții din Luxemburg și
sunt, așadar, acoperite de numeroasele măsuri luate pentru a proteja disponibilitatea,
integritatea și confidențialitatea activelor electronice ale Curții.
Pentru gestionarea solicitărilor de drepturi de acces pentru vizitatori, este utilizată
societatea SERVICENOW. Clauzele din contractul încheiat între Curtea de Conturi
Europeană și această parte împuternicită de către operator garantează o protecție
adecvată a datelor prelucrate. SERVICENOW este certificată ISO27001.
Accesul la datele cu caracter personal este limitat la un anumit grup de utilizatori.
Drepturile de acces sunt acordate pe baza principiului need to know (accesul la date este
restrâns la acele persoane care au într-adevăr nevoie să cunoască informațiile
respective), ținând seama de rolul, de postul și de responsabilitățile persoanei
respective. Aceste drepturi sunt actualizate în permanență, pe măsură ce atribuțiile
personalului se schimbă.
Responsabilitatea generală pentru punerea în aplicare a normelor privind drepturile de
acces și pentru respectarea normelor privind protecția datelor revine secretarului
general al Curții, dar acesta a delegat unele responsabilități în aceste domenii către
diferite entități.
Curtea dispune de o politică în materie de securitate a informațiilor și are în structura sa
un responsabil cu securitatea informațiilor, care se asigură că politica în cauză este pusă
în aplicare în mod corect și că verificările aferente sunt testate din punctul de vedere al
eficienței.

Care sunt drepturile dumneavoastră?
Drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal
sunt stabilite la articolele 17-24 din Regulamentul (UE) 2018/1725.
Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal și de a cere
rectificarea lor, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care acestea sunt inexacte sau
incomplete. În anumite condiții, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor
dumneavoastră cu caracter personal sau de a cere restricționarea utilizării lor. După caz,
aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării de către Curte a datelor
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dumneavoastră cu caracter personal, din motive legate de situația particulară în care vă
aflați. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor. Unele restricții ale
drepturilor dumneavoastră se pot aplica în conformitate cu Decizia nr. 42-2021 a Curții
din 20 mai 2021, care este publicată aici.
Cererea dumneavoastră va fi analizată și va fi luată o decizie care vă va fi comunicată
fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Dacă
este necesar, această perioadă poate fi prelungită cu încă două (2) luni. Veți fi informat
cu privire la orice astfel de prelungire în termen de o lună de la primirea cererii, precum
și cu privire la motivele întârzierii.
Vă puteți exercita aceste drepturi contactând operatorul de date cu ajutorul
informațiilor de contact de mai jos.

Pe cine trebuie să contactați în cazul în care doriți să adresați întrebări sau
reclamații?
Primul punct de contact este ECA-security@eca.europa.eu.
În cazul în care doriți să transmiteți o preocupare/reclamație în legătură cu prelucrarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta în orice moment
responsabilul cu protecția datelor din cadrul Curții de Conturi Europene (eca-dataprotection@eca.europa.eu).
Délégué à la protection des données
Cour des comptes européenne
12 rue Alcide de Gasperi
L-1615 LUXEMBURG
În orice moment, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru
Protecția Datelor în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
(edps@edps.europa.eu).
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