
 

Systém správy zainteresovaných stran – prohlášení o ochraně osobních údajů 
 

 
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje ke zpracování osobních údajů, které Evropský 
účetní dvůr (EÚD) shromažďuje v rámci systému správy zainteresovaných stran. Způsob, jakým EÚD 
zpracovává vaše osobní údaje a chrání soukromí, je popsán níže. 
 
 
Kdo odpovídá za zpracování vašich údajů? 
Správcem, který odpovídá za zpracování vašich údajů, je ředitel útvaru Předsednictví EÚD. 
 
Proč shromažďujeme vaše údaje? 
Účelem shromažďování vašich údajů je zlepšit komunikaci tím, že o zveřejnění zpráv EÚD budou 
zainteresované strany a široká veřejnost informovány způsobem, který odpovídá jejich konkrétním 
zájmům. Do své strategie pro vztahy se zainteresovanými stranami z roku 2013 jsme zahrnuli 
ustanovení o ucelené databázi zainteresovaných stran. Jejich e-mailové adresy může EÚD využít pro 
potřeby průzkumů. 
 
Jaká pravidla se vztahují na použití vašich osobních údajů? 
Právním základem, který upravuje zpracování vašich osobních údajů Evropským účetním dvorem, je 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a 
o volném pohybu těchto údajů. 
 
Jaké osobní údaje shromažďujeme? 
Jde tyto údaje: jméno, e-mailová adresa, pohlaví, znalost jazyků, název vaší organizace, vaše pozice 
v této organizaci a témata nebo typy publikací EÚD, o něž jste projevili zájem. V některých případech 
uchováváme rovněž vaši adresu a telefonní číslo, domovskou zemi, politickou příslušnost (pouze 
u politiků) a členství ve výborech. Pokud jste požádali o zařazení do naší databáze, ukládáme datum 
vašeho zařazení a dále oznámení o udělení souhlasu k němu. 
 
Kdo má k vašim údajům přístup a komu se poskytují? 
Na přístup k vašim osobním údajům dohlíží správce systému správy zainteresovaných stran v útvaru 
ředitelství Předsednictví EÚD. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny určenému personálu EÚD, 
který zahrnuje zaměstnance generálního sekretariátu. Dále mohou být dány k dispozici inspektorovi 
ochrany údajů EÚD, evropskému inspektorovi ochrany údajů a/nebo evropskému veřejnému ochránci 
práv, pokud tyto údaje potřebují při řešení případných stížností. 
 
Jak bráníme možnému zneužití vašich údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim? 
Údaje, které jsme o vás shromáždili, jsou bezpečně uloženy v datovém centru EÚD, které se nachází 
v Lucemburku. Vztahují se tak na vás různá opatření, která jsme přijali, abychom chránili dostupnost, 
integritu a důvěrnost našich vlastních elektronických aktiv. 
Přístup k osobním údajům má pouze omezená skupina uživatelů. Přístupová práva se udělují jen 
v nezbytně nutném rozsahu s ohledem na úlohu, pozici a pracovní povinnosti příslušné osoby. S tím, 
jak se mění úkoly přidělené daným zaměstnancům, se tato práva průběžně aktualizují. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=CS


 

Celkovou odpovědnost za uplatňování pravidel týkajících se přístupových práv a za soulad s pravidly 
o ochraně údajů nese generální tajemník EÚD, ale jednotlivé povinnosti související s těmito oblastmi 
delegoval na různé subjekty.  
Pracovník EÚD pro bezpečnost informací zajišťuje, aby naše politika v oblasti bezpečnosti informací 
byla správně uplatňována a aby byla ověřena účinnost souvisejících kontrol.  
 
Jak dlouho vaše údaje uchováváme? 
Vaše údaje budou v systému uchovávány, dokud se z něj neodhlásíte nebo dokud nám nebude 
sděleno, že vaše pozice nebo kontaktní údaje již nejsou aktuální. Ze systému správy zainteresovaných 
stran se můžete kdykoliv písemně odhlásit na adrese ECA-InstitutionalRelations(at)eca.europa.eu. Váš 
profil z databáze odstraníme, jakmile obdržíme oznámení, že jste se odhlásili, a vaše údaje budou zcela 
vymazány po 30 dnech.  
 
Jaká máte práva? 
Máte právo mít přístup ke svým osobním údajům a pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné, 
máte právo na jejich opravu bez zbytečného prodlení. Za určitých podmínek máte právo požádat 
o výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich použití. 
V příslušných případech máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů 
z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací a dále máte právo na přenositelnost údajů. Vaši žádost 
zvážíme, přijmeme rozhodnutí a informujeme vás o něm bez zbytečného odkladu a v každém případě 
do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti. Tato lhůta může být prodloužena o dva další měsíce, je-li 
to nutné. 
Vaše práva související s vašimi osobními údaji jsou uvedena v článcích 17–24 nařízení (EU) 2018/1725. 
Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce údajů s využitím kontaktních informací uvedených 
níže. 
 
Na koho se můžete obrátit v případě dotazů či stížností? 
Prvním kontaktním místem je e-mailová schránka ECA-InstitutionalRelations(at)eca.europa.eu, kterou 
spravuje ředitelství pro předsednictví EÚD.  
Máte-li zájem o další informace nebo pokud chcete podat stížnost na zpracování svých osobních údajů, 
můžete kontaktovat také inspektora ochrany údajů: 
 
Evropský účetní dvůr 
Inspektor ochrany údajů 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG 
E-mail: eca-data-protection(at)eca.europa.eu 
 
Kromě toho máte právo kdykoliv podat stížnost k evropskému inspektorovi ochrany údajů 
(edps(at)edps.europa.eu). 
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