
Ochrana údajů – prohlášení o ochraně osobních údajů 
Zadávání veřejných zakázek / externí odborníci  

 
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí Evropský 
účetní dvůr (EÚD) v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a výzvami pro externí odborníky.  
Způsob, jakým EÚD zpracovává a chrání vaše osobní údaje, je popsán níže.  
 
Kdo odpovídá za zpracování vašich údajů? 
Za oblast zpracování údajů odpovídá schvalující osoba, která podepisuje výzvu k překládání nabídek, výzvu 
k vyjádření zájmu nebo výzvu k účasti ve skupině odborníků. 
 
Proč shromažďujeme vaše údaje? 
Účetní dvůr shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje za účelem provádění a správy řízení na výběr 
odborníků nebo zadávání veřejných zakázek. Vaše osobní údaje nebudou zpracovány k žádnému jinému účelu, 
než k jakému byly shromážděny. V případě, že bude plánováno jakékoli další zpracování k jinému účelu, než 
k jakému byly osobní údaje shromážděny, budete o tomto jiném účelu informováni a budou vám poskytnuty 
veškeré další příslušné informace, aby se zajistilo spravedlivé a transparentní zpracování. 
 
Jaká pravidla se vztahují na použití vašich osobních údajů? 
Právní základ pro zpracování informací je následující: 

• Právním rámcem pro zpracování vašich osobních údajů Evropským účetním dvorem je nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým 
se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) 
č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) 
č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 (dále jen „finanční nařízení“), zejména články 160–179 týkající se veřejných zakázek a 
články 237–238 týkající se výběru externích odborníků. 

 
Jaké osobní údaje shromažďujeme? 
Údaje, které shromažďujeme a dále zpracováváme, se týkají daného odborníka nebo uchazeče a jejich 
zaměstnanců a subdodavatelů (fyzické osoby). Může se jednat o následující informace: 

• Identifikační údaje: jméno, příjmení, číslo pasu, identifikační číslo, státní příslušnost;  
• Funkce;  
• Kontaktní údaje (e-mailová adresa, pracovní telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, číslo faxu, 

poštovní adresa, název společnosti a oddělení, země bydliště, internetová adresa);  
• Potvrzení o příspěvcích na sociální zabezpečení a zaplacené dani, výpis z trestního rejstříku;  
• Finanční údaje: bankovní údaje (banka, kód IBAN a BIC), identifikační číslo pro účely DPH;  
• Informace pro účely hodnocení výběrových kritérií nebo kritérií způsobilosti: odbornost, technická 

kvalifikace a jazyky, vzdělání, profesní zkušenosti včetně údajů o současném a dřívějším zaměstnání;  
• Čestné prohlášení o tom, že se dané osoby nenachází v některé ze situací zakládajících vyloučení 

uvedených v článcích 136 a 141 finančního nařízení; 
• Jiné údaje týkající se daného odborníka nebo uchazeče, které poskytli ve své odpovědi na výzvu 

k předkládání nabídek, výzvu k vyjádření zájmu nebo výzvu k účasti ve skupině odborníků. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046


Kdo má k vašim údajům přístup a komu budou poskytnuty? 
Pro výše uvedené účely bude přístup k vašim údajům udělen nebo může být udělen následujícím osobám: 

• zaměstnancům Účetního dvora (týmu odpovědnému za veřejnou zakázku a dalším zaměstnancům, 
kteří jsou členy hodnotící komise) nebo v případě interinstitucionálního zadávání veřejných zakázek 
zástupcům institucí, agentur a subjektů, které se účastní zadání veřejné zakázky, a také externím 
odborníkům a smluvním dodavatelům, kteří se jménem Účetního dvora podílejí na provádění 
výběrového řízení na odborníky, zadávacího řízení a hodnocení nabídek; přístup k vašim údajům se 
uděluje pouze v nezbytně nutném rozsahu; 

• osobám a orgánům pověřeným monitorováním, auditem nebo kontrolou provádění právních předpisů 
Evropské unie (např. interní audity, výbor pro řešení finančních nesrovnalostí uvedený v článku 93 
finančního nařízení, výbor pro vylučování hospodářských subjektů uvedený v článku 143 finančního 
nařízení, Evropský úřad pro boj proti podvodům – OLAF). 

• veřejnosti; bude-li vám Účetním dvorem udělena zakázka, vaše osobní údaje budou zveřejněny 
v souladu s povinností Účetního dvora zveřejnit výsledek zadávacího řízení (článek 163 finančního 
nařízení) a informace o příjemcích finančních prostředků z rozpočtu Unie (čl. 38 odst. 2 finančního 
nařízení). Půjde především o vaše jméno a adresu, přidělenou částku a povahu a účel udělené zakázky. 
Tyto informace se uveřejňují v Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie, řadě S, a na internetových 
stránkách Účetního dvora. 
 

Vaše osobní údaje mohou být předány dalším příjemcům: 
• v případě nutnosti právního poradenství: právní službě EÚD; 
• v případě, že je zapotřebí překlad: ředitelství pro překlady EÚD; 
• v případě, že podáte stížnost: evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi 

ochrany údajů, pověřenci EÚD pro ochranu osobních údajů. 
 
Jak bráníme možnému zneužití vašich údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim? 
Soubory údajů jsou bezpečně uloženy v datovém centru EÚD a Evropské komise a jejích poskytovatelů služeb 
v Lucembursku a Belgii, a vztahuje se na ně tedy celá řada opatření, která zajišťují dostupnost, integritu a 
důvěrnost elektronických aktiv orgánu. 
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 příslušného uživatele. S tím, jak se mění 
úkoly přidělené daným zaměstnancům, se tato práva průběžně aktualizují. 
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. Účetní dvůr má politiku bezpečnosti informací a také funkci pracovníka pro bezpečnost informací. 
Ten zajišťuje, aby byla tato politika správně uplatňována a aby byla ověřována účinnost souvisejících kontrol. 
 
Jak dlouho vaše údaje uchováváme? 
Vaše osobní údaje budou uchovávány v účetním systému po dobu deseti let, pokud vám byly proplaceny 
náklady, a po dobu sedmi let od podpisu zakázky u zadavatele a subjektu, který vyhlásil výzvu k vyjádření 
zájmu, výzvu k předkládání nabídek nebo výzvu k účasti ve skupině odborníků. Údaje neúspěšných uchazečů je 
nutné uchovávat pouze po dobu pěti let od podpisu zakázky. Po uplynutí těchto lhůt budou všechny osobní 
údaje skartovány. 
  



Jaká máte práva? 
Vaše práva související s vašimi osobními údaji jsou uvedena v článcích 17–24 nařízení (EU) 2018/1725. 
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, a pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo 
na jejich opravu bez zbytečného odkladu.  
Za určitých podmínek máte právo nás 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. 
Můžete nás požádat, abychom (v možné míře) oznámili jakékoli změny ve vašich osobních údajích dalším 
stranám, kterým byly vaše údaje zpřístupněny. 
Vaši žádost posoudíme, 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 v případě nutnosti prodloužena o dva 
další měsíce. 
V souvislosti s právem na udělení zakázky nejste předmětem automatizovaných rozhodnutí (činěných strojem) 
včetně profilování.  
Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce údajů s využitím kontaktních informací uvedených níže. 
 
Na koho byste se měli obracet v případě dotazů či stížností? 
Prvním kontaktním místem je správce údajů. Použijte kontaktní informace uvedené ve výzvě k vyjádření zájmu 
nebo výzvě k předkládání nabídek. 
V případě dotazů či stížností ohledně zpracování svých osobních údajů se můžete obrátit na pověřence EÚD 
pro ochranu osobních údajů (ECA-Data-Protection(at)eca.europa.eu). 
Evropský účetní dvůr 
pověřenec pro ochranu osobních údajů 
12 rue Alcide de Gasperi 
1615 Lucemburk 
LUCEMBURSKO 
 
V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte právo kdykoliv podat stížnost k evropskému 
inspektorovi ochrany údajů (edps(at)edps.europa.eu). 
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