Oktober 2021

Dataskydd – Meddelande om skydd av personuppgifter

Europeiska revisionsrättens behandling av
besökares personuppgifter
Detta meddelande gäller Europeiska revisionsrättens behandling av de personuppgifter
som den samlar in från personer som besöker revisionsrättens lokaler.
Här nedan förklarar vi hur Europeiska revisionsrätten behandlar och skyddar dina
personuppgifter.

Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?
Vår medarbetare med ansvar för den fysiska säkerheten ansvarar för behandlingen av
personuppgifter.

Varför samlar vi in dina uppgifter?
Vi samlar in uppgifter för att ge tillträde till revisionsrättens lokaler, för att hantera och
hålla reda på alla besökare och för att utfärda passerkort. Vi gör det för att kunna
tillmötesgå din begäran (t.ex. om att göra ett studie- eller informationsbesök eller
besöka matsalen).
Besökare som inte omfattas av ett kontrakt eller potentiellt kontrakt godkänner genom
att fylla i besöksformuläret de rutiner som beskrivs i det här meddelandet.
Alla besökare måste fylla i ett besöksformulär, annars kommer de att nekas tillträde till
revisionsrättens lokaler.

Vilka regler styr användningen av dina uppgifter?
Den rättsliga ramen för revisionsrättens behandling av personuppgifter är
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs
av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter.
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Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är behovet av att utföra
en uppgift av allmänt intresse, nämligen hanteringen av revisionsrättens inre säkerhet.
Covidkontroller krävs enligt revisionsrättens beslut som svar på pandemin.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Följande uppgifter kommer att samlas in: ditt fullständiga namn, födelsedatum och
födelseort, nationalitet, kön, organisationsnamn, uppgifter om din id-handling
(nummer, datum för utfärdande, sista giltighetsdag och utfärdande myndighet), språk,
passerkortsnummer, information om tillträdet till revisionsrättens lokaler (första
tillträdesdatum och datum/tid för aktivering av tillträdespunkter).
Dessutom, och så länge som de exceptionella omständigheterna kring covid-19pandemin kvarstår, kommer vi att manuellt kontrollera ditt utskrivna covidintyg eller
skanna din QR-kod med hjälp av den officiella mobilappen CovidCheck.lu som
tillhandahålls av de luxemburgska myndigheterna. Alternativt kan besökare utan
covidintyg visa upp intyg om tillfrisknande från covid-19 eller om negativt covid-19-test
vid ingången. Inga covidrelaterade uppgifter sparas eller registreras. Denna åtgärd har
införts som en insats mot pandemin för att smittsäkra revisionsrättens lokaler och
skydda personalens hälsa.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter sparas under tretton (13) månader, med undantag för
informationen om aktiveringen av tillträdespunkter, som sparas i sex månader.

Vem har tillgång till din information, och till vem lämnas den ut?
Dina personuppgifter kommer att behandlas av enheten för säkerhet och skydd (SSS).
Inga hälsodata kommer att behandlas av någon annan.
Endast denna enhet har tillgång till dina uppgifter.
Om du inger ett klagomål kan dina uppgifter överföras till andra mottagare, nämligen
Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och/eller revisionsrättens
dataskyddsombud.

Vilka skyddsåtgärder vidtas för att dina uppgifter inte ska kunna användas
felaktigt eller nås av obehöriga?
Dataset lagras säkert i revisionsrättens datacentrum i Luxemburg och omfattas därmed
av de många åtgärder som har vidtagits för att skydda institutionens egna elektroniska
tillgångar avseende tillgänglighet, integritet och sekretess.
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Företaget ServiceNow fungerar som personuppgiftsbiträde för hanteringen av
förfrågningar om tillträdesrätt för besökare. Kontraktsklausuler mellan revisionsrätten
och personuppgiftsbiträdet garanterar att behandlade uppgifter skyddas på rätt sätt.
ServiceNow är certifierat enligt ISO 27001.
Tillgången till personuppgifter är begränsad till en specifik grupp av användare. Tillgång
beviljas användare enligt principen om behovsenlig behörighet och med hänsyn till den
aktuella personens roll, tjänst och ansvar. Rätten till tillgång uppdateras kontinuerligt
när anställdas arbetsuppgifter ändras.
Revisionsrättens generalsekreterare har det övergripande ansvaret för tillämpningen av
reglerna om tillgång till personuppgifter och efterlevnaden av reglerna om
uppgiftsskydd, men har delegerat detta ansvar till olika enheter.
Revisionsrätten
har
en
informationssäkerhetspolicy
och
en
informationssäkerhetsansvarig som säkerställer att policyn tillämpas korrekt och att de
tillhörande kontrollernas effektivitet testas.

Vilka rättigheter har du?
Dina rättigheter i fråga om personuppgifter anges i artiklarna 17–24 i förordning (EU)
2018/1725.
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att utan onödigt dröjsmål få dem
rättade om de är felaktiga eller ofullständiga. Under vissa förutsättningar har du rätt att
begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar användningen av dem. I
tillämpliga fall har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina
personuppgifter med hänvisning till din specifika situation samt rätt till dataportabilitet.
Vissa begränsningar av dina rättigheter kan gälla i enlighet med revisionsrättens beslut
nr 42–2021 av den 20 maj 2021, som offentliggjorts här.
Vi kommer då att behandla din begäran, fatta ett beslut och meddela dig utan onödigt
dröjsmål och senast inom en (1) månad från det att vi tog emot begäran. Den perioden
kan vid behov förlängas med ytterligare två (2) månader. Du blir underrättad om en
sådan (eventuell) förlängning och orsakerna till förseningen inom en (1) månad från
mottagandet av begäran.
Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta den personuppgiftsansvarige med
hjälp av kontaktinformationen nedan.

Vem ska du kontakta om du har frågor eller klagomål?
Kontakta i första hand ECA-security@eca.europa.eu.
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Du kan när som helst kontakta revisionsrättens dataskyddsombud (eca-dataprotection@eca.europa.eu) om du har frågor om eller klagomål på behandlingen av dina
personuppgifter.
Dataskyddsombudet
Europeiska revisionsrätten
12, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxemburg
Du har rätt att när som helst framföra ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen
(edps@edps.europa.eu) om behandlingen av dina personuppgifter.
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