
 

Systemet för kontakter med intressenter (SMS-systemet) – särskilt meddelande om skydd av 
personuppgifter 

 
 
Detta meddelande gäller Europeiska revisionsrättens behandling av personuppgifter som samlas in 
inom ramen för SMS-systemet. Här förklarar vi hur Europeiska revisionsrätten behandlar dina 
personuppgifter och säkerställer skyddet av dem. 
 
 
Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter? 
Direktören för ordförandens avdelning är personuppgiftsansvarig när det gäller behandlingen av dina 
personuppgifter. 
 
Varför samlar vi in dina uppgifter? 
Vi samlar in dina uppgifter för att förbättra kommunikationen genom att underrätta intressenter och 
allmänhet när revisionsrätten har offentliggjort rapporter om områden som specifikt intresserar dem. 
Vår strategi för kontakter med intressenter från 2013 innehåller en bestämmelse om en databas över 
intressenter. Revisionsrätten kan komma att använda intressenternas e-postadresser för att skicka ut 
enkäter. 
 
Vilka regler styr användningen av dina uppgifter? 
Den rättsliga ramen för revisionsrättens behandling av personuppgifter är Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer 
och om det fria flödet av sådana uppgifter. 
 
Vilka personuppgifter samlar vi in? 
Namn, e-postadress, kön, det/de språk som används, namnet på din organisation, din uppgift i 
organisationen och de ämnesområden eller typer av publikationer som du har uttryckt intresse för. I 
några fall lagrar vi även din adress och telefonnummer, hemland, politisk tillhörighet (endast för 
politiker) och deltagande i eventuella utskott/kommittéer. Om du har bett om att få ingå i vår databas 
lagrar vi det datum då du lades in och meddelandet om samtycke. 
 
Vem har tillgång till dina uppgifter och till vem lämnas de ut? 
Tillgången till dina personuppgifter övervakas av den SMS-ansvarige vid ordförandens direktorat. 
Särskilt utsedd SMS-personal och personal från revisionsrättens generalsekretariat kan få tillgång till 
dina personuppgifter. Revisionsrättens dataskyddsombud, Europeiska datatillsynsmannen och/eller 
Europeiska ombudsmannen kan också få tillgång till din information om de behöver behandla ett 
klagomål. 
 
Vilka skyddsåtgärder vidtas för att dina personuppgifter inte ska kunna användas felaktigt eller nås 
av obehöriga? 
De uppgifter vi har om dig lagras säkert i revisionsrättens datacentrum som ligger i Luxemburg. Du 
omfattas därmed av de många åtgärder som vi har vidtagit för att skydda våra egna elektroniska 
tillgångar avseende tillgänglighet, integritet och sekretess. 

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


 

Tillgången till personuppgifter är begränsad till en specifik grupp av användare. Tillgång beviljas 
användare med behovsenlig behörighet och med hänsyn till den aktuella personens roll, tjänst och 
ansvar. Rätten till tillgång uppdateras kontinuerligt när anställdas arbetsuppgifter ändras. 
Revisionsrättens generalsekreterare har det övergripande ansvaret för tillämpningen av reglerna om 
tillgång till personuppgifter och efterlevnaden av reglerna om uppgiftsskydd, men han har delegerat 
detta ansvar till olika enheter.  
 
Revisionsrättens informationssäkerhetsansvarige säkerställer att vår informationssäkerhetspolicy 
tillämpas korrekt och att de tillhörande kontrollerna testas avseende effektivitet.  
 
Hur länge behåller vi dina uppgifter? 
Dina personuppgifter ligger kvar i systemet tills du avslutar din prenumeration eller vi får information 
om att din roll eller kontaktuppgifter har ändrats. Du kan när som helst stryka ditt namn från SMS-
systemet genom att skriva till ECAInstitutionalRelations(at)eca.europa.eu. Vi tar bort din profil från 
databasen så snart vi får meddelandet om att din prenumeration har upphört, och dina 
personuppgifter raderas helt efter 30 dagar.  
 
Vilka rättigheter har du? 
Du har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att utan onödigt dröjsmål få dem rättade 
om de är felaktiga eller ofullständiga. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi raderar 
dina personuppgifter eller begränsar användningen av dem. 
I tillämpliga fall har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter med 
hänvisning till din specifika situation samt rätt till dataportabilitet. Vi kommer då att överväga din 
begäran, fatta ett beslut och meddela dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det 
att vi tog emot begäran. Den perioden kan vid behov förlängas med ytterligare två månader. 
Dina rättigheter i fråga om dina personuppgifter anges i artiklarna 17–24 i förordning (EU) 2018/1725. 
Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta den personuppgiftsansvarige med hjälp av 
kontaktinformationen nedan. 
 
Vem ska du kontakta om du har frågor eller klagomål? 
Kontakta först ECA-InstitutionalRelations(at)eca.europa.eu, som administreras av ordförandens 
direktorat.  
Vill du ha mer information eller klaga på behandlingen av dina personuppgifter kan du även kontakta 
dataskyddsombudet: 
 
Europeiska revisionsrätten 
Dataskyddsombudet 
1615 Luxemburg 
LUXEMBURG 
E-post: eca-data-protection(at)eca.europa.eu 
 
Du har också rätt att när som helst framföra ett klagomål avseende behandlingen av dina 
personuppgifter till Europeiska datatillsynsmannen (edps(at)edps.europa.eu). 

mailto:ECAInstitutionalRelations@eca.europa.eu

