Sistem za upravljanje podatkov deležnikov (SMS) – Posebna izjava o varstvu podatkov
Ta izjava o varstvu podatkov se nanaša na to, kako Evropsko računsko sodišče obdeluje osebne
podatke, zbrane v okviru sistema SMS. Spodaj je opisano, kako Sodišče obdeluje vaše osebne podatke
in varuje vašo zasebnost.
Kdo je odgovoren za obdelavo vaših podatkov?
Za obdelavo vaših podatkov je odgovoren upravljavec podatkov, ki je v tem primeru direktor
predsedstva Evropskega računskega sodišča.
Zakaj zbiramo vaše podatke?
Vaše podatke zbiramo zaradi izboljšanja komunikacije, in sicer da bi deležnike in širšo javnost o objavi
poročil Sodišča obveščali glede na njihove specifične interese. V naši strategiji za odnose z deležniki iz
leta 2013 je določeno, da je treba vzpostaviti izčrpno zbirko podatkov deležnikov. Elektronski naslovi
deležnikov se lahko uporabljajo za ankete Sodišča.
Katera pravila veljajo za uporabo vaših podatkov?
Pravni okvir za to, kako Sodišče obdeluje osebne podatke, je Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v
institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.
Katere osebne podatke zbiramo?
Vaše ime, elektronski naslov, spol, jeziki, ki jih uporabljate, ime vaše organizacije, vaša funkcija v tej
organizaciji in teme ali vrste publikacij Sodišča, za katere ste izrazili zanimanje. V nekaterih primerih
hranimo tudi vaš naslov in telefonsko številko, državo, podatke o politični pripadnosti (samo za
politike) in članstvu v odborih. Če ste želeli, da vas vključimo v svojo zbirko podatkov, hranimo tudi
datum vpisa in obvestilo o soglasju.
Kdo lahko dostopa do vaših podatkov in komu jih razkrijemo?
Dostop do vaših osebnih podatkov nadzoruje upravljavec SMS v direktoratu predsedstva Sodišča. Do
vaših osebnih podatkov lahko dostopajo izbrani uslužbenci, ki upravljajo sistem SMS in ki vključujejo
uslužbence generalnega sekretariata. Vaši podatki se lahko posredujejo tudi uradniku Sodišča za
varstvo podatkov, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in/ali Evropskemu varuhu človekovih
pravic, če ti obravnavajo morebitne pritožbe.
Kako varujemo vaše podatke pred morebitno zlorabo ali nepooblaščenim dostopom?
Vaše podatke hranimo v varnem podatkovnem središču Sodišča v Luxembourgu. Tako tudi vaše
podatke varujemo s številnimi ukrepi za varovanje dostopnosti, celovitosti in zaupnosti, ki jih
uporabljamo tudi za svoja sredstva v elektronski obliki.
Dostop do osebnih podatkov je omejen na specifično skupino uporabnikov. Pravica dostopa se odobri
na podlagi potrebe po seznanitvi ob upoštevanju vloge, delovnega mesta in odgovornosti zadevne
osebe. Te pravice se stalno posodabljajo, saj se naloge uslužbencev spreminjajo.
Generalni sekretariat Sodišča ima splošno odgovornost za izvajanje pravil o pravicah dostopa in za
skladnost s pravili o varstvu podatkov, odgovornost na teh področjih pa je prenesel na različne
subjekte.

Uradnik Sodišča za informacijsko varnost zagotavlja, da se naša politika informacijske varnosti izvaja
pravilno in da se preizkuša učinkovitost z njo povezanih pregledov.
Kako dolgo hranimo vaše podatke?
Vaši osebni podatki se hranijo v sistemu, dokler se ne boste izpisali ali dokler ne bomo prejeli obvestila,
da vaša funkcija ali kontaktni podatki niso več pravilni. S seznama deležnikov sistema SMS se lahko
izpišete kadar koli, če svojo zahtevo pošljete na ECA-InstitutionalRelations(at)eca.europa.eu. Vaš profil
bomo izbrisali takoj, ko bomo prejeli vašo zahtevo, in vaši podatki bodo popolnoma izbrisani po 30
dneh.
Kakšne so vaše pravice?
Imate pravico dostopa do svojih osebnih podatkov in tega, da se vaši osebni podatki nemudoma
popravijo, če so nepravilni ali nepopolni. Pod nekaterimi pogoji imate pravico zahtevati, da se vaši
osebni podatki izbrišejo ali da se njihova uporaba omeji.
Če je ustrezno, imate iz osebnih razlogov kadar koli pravico nasprotovati naši obdelavi vaših osebnih
podatkov in pravico do prenosljivosti podatkov. Vašo zahtevo bomo obravnavali in sprejeli odločitev,
ki vam jo bomo nemudoma sporočili, v vsakem primeru pa v enem mesecu od prejetja zahteve. Po
potrebi se to obdobje lahko podaljša še za dva meseca.
Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki so navedene v členih 17 do 24 Uredbe (EU) 2018/1725.
Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da kontaktirate upravljavca podatkov, čigar kontaktni podatki so
navedeni spodaj.
Koga lahko kontaktirate, če imate vprašanja ali pritožbe?
Prvi stik je naslov ECA-InstitutionalRelations(at)eca.europa.eu, ki ga upravlja direktorat predsedstva
Sodišča.
Če potrebujete dodatne informacije ali če se želite pritožiti v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov,
lahko kontaktirate tudi uradnika za varstvo podatkov:
Evropsko računsko sodišče
Uradnik za varstvo podatkov
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG
Elektronski naslov: eca-data-protection(at)eca.europa.eu
Poleg tega imate pravico kadar koli vložiti pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov
(edps(at)edps.europa.eu).

