Ochrana údajov
Zodpovedná osoba
(úradník pre ochranu údajov)

Predplatné za časopis EDA
Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Toto osobitné vyhlásenie sa týka spracovania osobných údajov, ktoré boli zozbierané v rámci
Vášho predplatného za časopis EDA, Európskym dvorom audítorov (EDA).
Nižšie je opísaný spôsob, akým Dvor audítorov spracúva Vaše osobné údaje a ochraňuje Vaše
súkromie.
Predplatením časopisu dávate súhlas so spracovaním údajov, ako sa uvádza v tomto vyhlásení.

Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich údajov?

Riaditeľ pre predsedníctvo EDA je kontrolór zodpovedný za spôsob, akým sú Vaše osobné údaje
spracované.

Prečo zbierame Vaše údaje?

Vaše údaje potrebujeme na to, aby sme Vám mohli zaslať časopis EDA. Vaša e-mailová adresa
môže byť použitá aj na účely prieskumov EDA. V takom prípade Vám oznámime dôvod
na prieskum a poskytneme Vám aj ďalšie relevantné informácie, ktoré sú potrebné
na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracovania.

Aké sú pravidlá pre použitie Vašich údajov?

Právny rámec pre spracovanie osobných údajov Dvorom audítorov je stanovený v nariadení
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom
pohybe takýchto údajov. Pri tomto spracovaní sa okrem iného vyžaduje Váš slobodný súhlas,
ktorý ste vyjadrili predplatením časopisu.

Ktoré osobné údaje zbierame?
Zbierame Vašu e-mailovú adresu.

Kto má prístup k Vašim údajom a komu sa zverejňujú?

Na prístup k Vašim údajom dohliada riaditeľstvo pre predsedníctvo EDA. K Vašim osobným
údajom majú prístup poverení zamestnanci EDA, medzi ktorými sú zamestnanci generálneho
sekretariátu. Prístup k Vašim informáciám môže byť udelený aj zodpovednej osobe EDA,
európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a/alebo európskemu ombudsmanovi
v prípade, že potrebujú vybaviť sťažnosti.

Ako ochraňujeme Vaše údaje pred možným zneužitím alebo neoprávneným prístupom?
Údaje, ktoré o Vás máme, ukladáme bezpečne v dátovom stredisku Dvora audítorov, ktoré sa
nachádza v Luxemburgu. Ste preto chránení početnými opatreniami, ktoré sme prijali
na ochranu dostupnosti, integrity a dôvernosti našich vlastných elektronických aktív.
Prístup k osobným údajom je obmedzený na špecifickú skupinu užívateľov. Prístupové práva
sú udeľované podľa zásady „potreba poznať“, zohľadňujúc úlohu, pracovné miesto
a zodpovednosti príslušnej osoby. Tieto práva sú priebežne aktualizované, ako sa mení
pridelenie zamestnancov.
Generálny tajomník EDA nesie celkovú zodpovednosť za vykonávanie pravidiel týkajúcich sa
prístupových práv a za dodržiavanie pravidiel o ochrane údajov, avšak zodpovednosť v týchto
oblastiach delegoval na rôzne subjekty.
Úradník EDA pre informačnú bezpečnosť zabezpečuje, aby bola naša politika v oblasti
informačnej bezpečnosti správne vykonávaná a aby bola testovaná efektívnosť príslušných
kontrol.
Ako dlho si ponechávame Vaše údaje?
Vaše osobné údaje budú ponechané v systéme, kým sa neodhlásite alebo kým nám nebude
oznámené, že Vaše kontaktné údaje už nie sú správne. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť
zaslaním e-mailu na adresu ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu. Vašu e-mailovú adresu
vymažeme z databázy hneď po prijatí oznámenia o odhlásení a Vaše údaje budú úplne
vymazané po 30 dňoch.
Aké máte práva?
Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich bezodkladnú opravu, ak sú
nepresné alebo neúplné. Za istých okolností máte právo požiadať o vymazanie Vašich
osobných údajov alebo obmedzenie ich použitia.
Kedykoľvek máte právo vzniesť námietku, na základe Vašej konkrétnej situácie, k spracovaniu
Vašich osobných údajov a právo na prenos údajov. Vašu žiadosť zvážime, prijmeme
rozhodnutie a oznámime Vám ho bezodkladne a v každom prípade do jedného mesiaca od
prijatia žiadosti. Toto obdobie môže byť v prípade potreby predĺžené o ďalšie dva mesiace.
Vaše práva na Vaše osobné údaje sú uvedené v článkoch 17 až 24 nariadenia (EÚ) 2018/1725.
Tieto práva môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa, použijúc kontaktné údaje
uvedené nižšie.
Koho kontaktovať v prípade otázok alebo sťažností?
Prvým kontaktným miestom je ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu, ktoré riadi
riaditeľstvo EDA pre predsedníctvo.
Ak požadujete ďalšie informácie alebo si želáte podať sťažnosť v súvislosti so spracovaním
Vašich osobných údajov, môžete tiež kontaktovať úradníka pre ochranu údajov:
Európsky dvor audítorov
Zodpovedná osoba (úradník pre ochranu údajov)
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURSKO
E-mail: eca-data-protection@eca.europa.eu
Okrem toho máte právo kedykoľvek podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi
pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu).

