Varstvo podatkov – izjava o varstvu podatkov
Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev na Evropskem računskem sodišču
Ta izjava o varstvu podatkov se nanaša na to, kako Evropsko računsko sodišče (v nadaljevanju: Sodišče) obdeluje
osebne podatke obiskovalcev njegovih prostorov.
Kako Sodišče obdeluje in varuje vaše osebne podatke, je opisano spodaj.
Kdo je odgovoren za obdelavo vaših podatkov?
Za postopke obdelave podatkov je odgovoren uradnik za fizično varnost.
Zakaj Sodišče zbira vaše podatke?
Sodišče podatke zbira za odobritev vstopa v svoje prostore, upravljanje in spremljanje vseh obiskovalcev ter izdajo
kartic za vstop.
Zaradi zbiranja podatkov lahko ukrepa v zvezi z vašimi zahtevami (npr. za študijske in informativne obiske ali
uporabo menze).
Za obiskovalce, ki niso zavezani s pogodbo ali potencialno pogodbo, izpolnitev obrazca za obiskovalce pomeni, da
soglašajo s praksami obdelave podatkov, opisanimi v tej izjavi.
Vsi obiskovalci morajo izpolniti obrazec za obiskovalce, sicer se jim ne odobri vstopa v prostore Sodišča.
Katera pravila veljajo za uporabo vaših podatkov?
Pravni okvir za to, kako Sodišče obdeluje osebne podatke, je Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih
in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.
Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je nujnost izvajanja naloge v javnem interesu, in sicer
upravljanja notranje varnosti Evropskega računskega sodišča.
Katere osebne podatke zbiramo?
Zbirale se bodo naslednje kategorije podatkov: vaše celo ime, datum in kraj rojstva, nacionalnost, spol, ime
organizacije, informacije o osebnem dokumentu (številka, datum izdaje, datum veljavnosti in izdajatelj vašega
potnega lista/osebne izkaznice), jezik(-i), ki ga/jih uporabljate, številka kartice za vstop, informacije o vstopu v
prostore Sodišča (datum prvega vstopa in datum/ura aktivacije kontrolne točke za vstop).
Kdo lahko dostopa do vaših podatkov in komu jih razkrijemo?
Vaše osebne podatke bo obdelovala varnostna služba.
Samo ekipa varnostne službe ima dostop do vaših osebnih podatkov.
Če boste vložili pritožbo, se vaši osebni podatki lahko posredujejo drugim prejemnikom:
Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in pooblaščeni osebi Sodišča
za varstvo podatkov.
Katere varnostne ukrepe je sprejelo Sodišče, da bi vaše podatke zaščitilo pred morebitno zlorabo ali
nepooblaščenim dostopom?
Podatkovni sklopi se hranijo v varnem podatkovnem središče Evropskega računskega sodišča v Luxembourgu, zato
so zaščiteni s številnimi ukrepi za varovanje dostopnosti, celovitosti in zaupnosti, ki jih institucija uporablja tudi za
lastna sredstva v elektronski obliki.
Kot obdelovalec za upravljanje zahtevkov za pravico vstopa za obiskovalce se uporablja SERVICENOW. Pogodbene
klavzule med Sodiščem in tem podjetjem zagotavljajo ustrezno zaščito podatkov, ki se obdelujejo. Dostop do
osebnih podatkov je omejen na specifično skupino uporabnikov. Pravica dostopa se odobri na podlagi potrebe po
seznanitvi ob upoštevanju vloge, delovnega mesta in odgovornosti zadevne osebe. Te pravice se stalno
posodabljajo, saj se naloge uslužbencev spreminjajo.
Generalni sekretar Sodišča ima splošno odgovornost za izvajanje pravil o pravicah dostopa in za skladnost s pravili
o varstvu podatkov, odgovornost na teh področjih pa je prenesel na različne subjekte. Sodišče ima politiko za
informacijsko varnost in uradnika za informacijsko varnost, ki zagotavlja, da se politika izvaja pravilno in da se
preizkuša učinkovitost z njo povezanih pregledov. SERVICENOW ima certifikat ISO27001.

Kako dolgo Sodišče hrani vaše podatke?
Vaši osebni podatki se hranijo eno leto – razen informacij o aktivaciji kontrolnih točk za vstop, ki se hranijo šest
mesecev.
Kakšne so vaše pravice?
Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki so opredeljene v členih 17 do 24 Uredbe (EU) 2018/1725.
Imate pravico dostopa do svojih osebnih podatkov in tega, da se vaši osebni podatki nemudoma popravijo, če so
nepravilni ali nepopolni.
Pod nekaterimi pogoji imate pravico, da od Sodišča zahtevate izbris svojih osebnih podatkov ali omejitev njihove
uporabe. Če je ustrezno, imate pravico iz osebnih razlogov kadar koli nasprotovati obdelavi svojih osebnih
podatkov in pravico do prenosljivosti podatkov.
Vašo zahtevo bomo obravnavali, sprejeli odločitev v zvezi z njo in vam jo sporočili v najkrajšem možnem času, v
vsakem primeru pa v enem mesecu od njenega prejetja. Po potrebi se to obdobje lahko podaljša še za dva meseca.
Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da kontaktirate upravljavca podatkov, čigar kontaktni podatki so navedeni
spodaj.
Koga lahko kontaktirate, če imate vprašanje ali se želite pritožiti?
Prvi stik je ECA-security(at)eca.europa.eu.
Če imate pomisleke ali pritožbe v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko kadar koli kontaktirate
pooblaščeno osebo Sodišča za varstvo podatkov (eca-data-protection(at)eca.europa.eu).
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Evropsko računsko sodišče
12, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Pravico imate, da v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov kadar koli vložite pritožbo pri Evropskem nadzorniku
za varstvo podatkov (edps(at)edps.europa.eu).

