Stakeholder Management System (SMS) — specifieke privacyverklaring
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking door de Europese Rekenkamer (ERK) van
persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van het SMS-systeem. Hieronder is beschreven
hoe de ERK uw persoonsgegevens verwerkt en uw privacy beschermt.
Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw gegevens?
De directeur van het presidentschap van de ERK is de verwerkingsverantwoordelijke en is
verantwoordelijk voor de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.
Waarom verzamelen we uw gegevens?
Uw gegevens worden verzameld met als doel de communicatie te verbeteren door de publicatie van
verslagen van de ERK aan te kondigen aan belanghebbenden en het grote publiek op een manier die
aansluit op hun specifieke interesses. Onze strategie voor de relaties met belanghebbenden van 2013
voorziet onder meer in een alomvattende databank van belanghebbenden. De e-mailadressen van
belanghebbenden kunnen worden gebruikt voor enquêtes door de ERK.
Welke regels gelden met betrekking tot het gebruik van uw gegevens?
Het rechtskader dat van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door de ERK wordt
gevormd door Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober
2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens.
Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Uw naam, e-mailadres, geslacht, gebruikte ta(a)l(en), de naam van uw organisatie, uw functie in die
organisatie en de onderwerpen van of soorten publicaties van de ERK waarvoor u belangstelling hebt
getoond. In sommige gevallen bewaren we ook uw adres en telefoonnummer, thuisland, politieke
overtuiging (enkel politici) en enig lidmaatschap van comités. Indien u heeft gevraagd om in onze
databank te worden opgenomen, bewaren we ook de opnamedatum en kennisgeving van
toestemming.
Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze verstrekt?
De SMS-beheerder in het directoraat van het presidentschap van de ERK houdt toezicht op de toegang
tot uw persoonsgegevens. Aangewezen SMS-personeelsleden bij de ERK, waaronder personeelsleden
van het secretariaat-generaal, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. De functionaris voor
gegevensbescherming van de ERK, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en/of de
Europese Ombudsman kunnen ook toegang krijgen tot uw informatie indien zij klachten moeten
behandelen.
Hoe beschermen wij tegen mogelijk misbruik of onbevoegde toegang tot uw gegevens?
We bewaren de gegevens die we van u hebben veilig in het datacentrum van de ERK, gevestigd te
Luxemburg. Bijgevolg bent u gedekt door de talrijke maatregelen die we hebben getroffen om de
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze eigen elektronische activa te beschermen.

De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot een specifieke gebruikersgroep. Toegangsrechten
worden toegekend op een “need to know”-basis, waarbij rekening wordt gehouden met de rol, post
en verantwoordelijkheden van de betrokken persoon. Deze rechten worden doorlopend
geactualiseerd bij personeelswijzigingen.
De secretaris-generaal van de ERK heeft de algemene verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
regels inzake toegangsrechten en voor de naleving van de regels inzake gegevensbescherming, maar
hij heeft verantwoordelijkheden op deze gebieden gedelegeerd aan verschillende entiteiten.
De functionaris voor informatiebeveiliging van de ERK zorgt ervoor dat ons
informatiebeveiligingsbeleid correct wordt uitgevoerd en dat de daarmee samenhangende controles
op doelmatigheid worden getest.
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden in het systeem bewaard totdat u zich uitschrijft of wij ervan op de
hoogte worden gebracht dat uw functie- of contactgegevens niet meer correct zijn. U kunt zich te allen
tijde uitschrijven van de SMS-lijst met belanghebbenden door een bericht te sturen naar ECAInstitutionalRelations(at)eca.europa.eu. Wij zullen uw profiel uit de databank verwijderen zodra we
de kennisgeving ontvangen dat u zich heeft uitgeschreven en uw gegevens zullen na 30 dagen volledig
zijn gewist.
Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en deze onverwijld te laten rectificeren indien
zij onjuist of onvolledig zijn. Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht te verzoeken dat we
uw persoonsgegevens wissen of het gebruik ervan beperken.
Indien van toepassing heeft u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van
uw persoonsgegevens, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, en het recht op
overdraagbaarheid van gegevens. Wij zullen uw verzoek overwegen, een beslissing nemen en u
onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek hiervan op de hoogte
brengen. Die termijn kan indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.
Uw rechten op uw persoonsgegevens zijn uiteengezet in de artikelen 17-24 van Verordening
(EU) 2018/1725.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke. De
betreffende contactgegevens worden hieronder vermeld.
Met wie moet u contact opnemen bij vragen of klachten?
Uw eerste aanspreekpunt is ECA-InstitutionalRelations(at)eca.europa.eu, dat wordt beheerd door het
directoraat van het presidentschap van de ERK.
Indien u meer informatie nodig heeft of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
wenst in te dienen, kunt u ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming:
Europese Rekenkamer
Functionaris voor gegevensbescherming
1615 Luxemburg
LUXEMBURG
E-mail: eca-data-protection(at)eca.europa.eu
Daarnaast heeft u ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Europese
Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps(at)edps.europa.eu).

