
 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
T +352 4398 – 1  E eca-info@eca.europa.eu  eca.europa.eu 

 
 

Oktober 2021 
Varstvo podatkov – izjava o varstvu podatkov 

Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev na 
Evropskem računskem sodišču 

 

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov se nanaša na to, kako Evropsko računsko sodišče 
(Sodišče) ravna z osebnimi podatki o obiskovalcih svojih prostorov, ki jih zbira in 
obdeluje.  

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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=SL
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Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je potrebna za izvajanje naloge v 
javnem interesu, tj. upravljanja notranje varnosti Sodišča. Pregled v zvezi s COVID-19 se 
zahteva v skladu s sklepom Sodišča, sprejetim v odziv na pandemijo.  

Katere osebne podatke Sodišče zbira? 
Zbirale se bodo naslednje kategorije podatkov: vaše polno ime, datum in kraj rojstva, 
nacionalnost, spol, ime organizacije, informacije o osebnem dokumentu (številka, datum 
izdaje, datum veljavnosti in izdajatelj), jezik(-i), ki ga(jih) uporabljate, številka kartice za 
vstop, informacije o vstopu v prostore Sodišča (datum prvega vstopa in datum/čas, ko 
se aktivira kontrolna točka za vstop). 

Poleg tega bo Sodišče, dokler bodo obstajale izredne okoliščine zaradi pandemije COVID-
19, ročno pregledovalo vaše natisnjeno covidno potrdilo ali optično prebralo njegovo 
kodo QR z uporabo uradne aplikacije CovidCheck.lu mobile, ki so jo zagotovili 
luksemburški organi. Obiskovalci, ki nimajo covidnega potrdila, lahko na vhodu pokažejo 
dokazilo o prebolelosti ali negativen test na COVID-19. Sodišče ne shranjuje ali zapisuje 
nobenih podatkov. Ta ukrep je bil uveden v odziv na pandemijo, da bi se zaščitile stavbe 
Sodišča in zavarovalo zdravje njegovih uslužbencev.  

Kako dolgo Sodišče hrani vaše podatke? 
Vaši osebni podatki se hranijo trinajst (13) mesecev, razen informacij o aktivaciji 
kontrolnih točk za vstop, ki se hranijo šest mesecev.  

Kdo lahko dostopa do vaših podatkov in komu jih Sodišče razkrije? 
Vaše osebne podatke bo obdelovala varnostna služba. Zdravstvenih podatkov ne bo 
obdeloval nihče drug.  

Samo ekipa varnostne službe ima dostop do vaših osebnih podatkov. 

Če vložite pritožbo, se vaši osebni podatki lahko posredujejo tudi drugim prejemnikom, 
tj. 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 središču 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. 
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Kot obdelovalec podatkov za upravljanje zahtevkov za pravico vstopa za obiskovalce se 
uporablja SERVICENOW. Pogodbene klavzule med Sodiščem in obdelovalcem podatkov 
zagotavljajo ustrezno zaščito podatkov, ki se obdelujejo. SERVICENOW ima certifikat 
ISO27001. 

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 sekretariat 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.  

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 vaših osebnih podatkov ali omejitev njihove 
uporabe. Če je ustrezno, imate iz osebnih razlogov pravico kadar koli nasprotovati 
obdelavi vaših osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti podatkov. Vaše pravice so 
lahko omejene v skladu s Sklepom Sodišča št. 42-2021 z dne 20. maja 2021, ki je 
objavljen tukaj.  

Sodišče bo vašo zahtevo obravnavalo in sprejelo odločitev, ki vam jo bo nemudoma 
sporočilo, v vsakem primeru pa v enem (1) mesecu od prejetja zahteve. Po potrebi se to 
obdobje lahko podaljša še za dva (2) meseca. O morebitnem podaljšanju in razlogih za 
zamudo boste obveščeni v enem (1) mesecu po prejemu zahteve.  

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? 
Vaš prvi stik je ECA-security@eca.europa.eu.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021Q0622(01)
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Če imate pomisleke ali pritožbe v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, lahko 
kadar koli kontaktirate pooblaščeno osebo Sodišča za varstvo podatkov 
(eca-data-protection@eca.europa.eu).  
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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@edps.europa.eu). 
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