Ochrona danych
Inspektor ochrony danych

Subskrypcja biuletynu Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego
Oświadczenie o ochronie prywatności
Przedmiotem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest przetwarzanie przez
Europejski Trybunał Obrachunkowy danych osobowych gromadzonych w związku z subskrypcją
biuletynu Trybunału.
Poniżej opisano sposób, w jaki Trybunał przetwarza dane osobowe i chroni prywatność osób,
których dane dotyczą.
Subskrypcja biuletynu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych na zasadach przedstawionych w niniejszym oświadczeniu.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem, który odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych, jest dyrektor
Służb Prezesa w Trybunale.

W jakim celu Trybunał gromadzi dane osobowe?
Dane osobowe są niezbędne w celu wysyłki biuletynu. Adresy poczty elektronicznej mogą
także zostać wykorzystane przez Trybunał do przeprowadzenia ankiety. W takim przypadku
osoby zainteresowane zostaną powiadomione, z jakich przyczyn jest ona przeprowadzana,
a także otrzymają wszelkie inne stosowne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności
i przejrzystości przetwarzania.

Jakie przepisy regulują wykorzystanie danych osobowych?

Ramy prawne regulujące przetwarzanie danych osobowych przez Trybunał zawarte są 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 przetwarzania danych stanowi także zgoda osoby, której dane dotyczą,
udzielona dobrowolnie w momencie subskrypcji.

Jakie dane osobowe gromadzi Trybunał?
Gromadzone są adresy poczty elektronicznej.

Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane?

Nadzór nad dostępem do danych osobowych sprawuje Dyrekcja Służb Prezesa. Dostęp do nich
mają wyznaczeni pracownicy Trybunału, w tym pracownicy Sekretariatu Generalnego.
W przypadku gdy została wniesiona skarga, wgląd do danych przysługuje również inspektorowi
ochrony danych Trybunału, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych lub Europejskiemu
Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

W jaki sposób Trybunał chroni dane przed ewentualnym nieprawidłowym ich
wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem?

Dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonym centrum danych Trybunału,
mieszczącym się w Luksemburgu. Tym samym ich ochronę zapewniają liczne środki
bezpieczeństwa ustanowione z myślą o zagwarantowaniu dostępności, integralności
i poufności własnych zasobów elektronicznych Trybunału.
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. Prawo dostępu jest 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 działom.
Urzędnik ds. bezpieczeństwa informacji Trybunału czuwa nad właściwym wdrożeniem polityki
bezpieczeństwa informacji oraz dba o to, by stosowane w jej ramach mechanizmy kontroli były
weryfikowane pod kątem wydajności.

Jak długo Trybunał przechowuje dane osobowe?

Dane osobowe pozostają w systemie do momentu rezygnacji z subskrypcji lub dopóki Trybunał
nie otrzyma informacji, że dane kontaktowe danej osoby są nieaktualne. Z otrzymywania
biuletynu można zrezygnować w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres: ECAInstitutionalRelations@eca.europa.eu. Adres poczty elektronicznej zostanie wycofany z bazy
danych niezwłocznie po otrzymaniu przez zespół Trybunału powiadomienia o rezygnacji
z otrzymywania biuletynu, a po 30 dniach dane zostaną ostatecznie usunięte.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą?

Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do 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 wniesienia w dowolnym momencie
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z ich szczególną
sytuacją oraz prawo 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 razie
konieczności termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące.
Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, są określone w art. 17–24 rozporządzenia
(UE) 2018/1725.
Aby z nich skorzystać, należy skontaktować się z administratorem danych pod adresem
kontaktowym podanym poniżej.

Z kim należy się kontaktować w przypadku pytań lub skarg?
Pierwszy punkt kontaktowy, pod kierownictwem Dyrekcji Służb Prezesa, jest dostępny pod
adresem ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu.
Wszelkich dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych może również
udzielić inspektor ochrony danych, do którego można się także zwrócić w przypadku skarg.
Europejski Trybunał Obrachunkowy
Inspektor ochrony danych
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG
E-mail: eca-data-protection@eca.europa.eu
Dodatkowo zainteresowanym osobom przysługuje prawo do wniesienia w dowolnej chwili
skargi do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu).

