Databeskyttelse - specifik databeskyttelseserklæring
Udbud/eksterne eksperter
Denne databeskyttelseserklæring vedrører Den Europæiske Revisionsrets ("Revisionsrettens") behandling af
de personoplysninger, som den indsamler i forbindelse med udbud og indkaldelser af eksterne eksperter.
Det beskrives nedenfor, hvordan Revisionsretten behandler og beskytter dine personoplysninger.
Hvem er ansvarlig for håndteringen af dine oplysninger?
Ansvaret for databehandlingen hører under den anvisningsberettigede, som underskriver opfordringen til at
afgive tilbud, indkaldelsen af interessetilkendegivelser eller opfordringen til at deltage i et ekspertpanel.
Hvorfor indsamler vi dine oplysninger?
Dine personoplysninger indsamles og viderebehandles med henblik på forvaltning og administration af
eksperter eller udbud ved Revisionsretten. Dine personoplysninger vil ikke blive behandlet til andre formål end
det, de er indsamlet til. Skulle det blive nødvendigt med yderligere behandling af dine personoplysninger til et
andet formål end det, de er indsamlet til, vil du blive oplyst om dette formål og modtage alle yderligere
relevante oplysninger, der er nødvendige for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling.
Hvilke regler gælder for anvendelsen af dine oplysninger?
Retsgrundlaget for behandlingen er:
• Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer,
kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger er den retlige ramme for
Revisionsrettens behandling af personoplysninger.
• Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle
regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013,
(EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013,
(EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning
(EU, Euratom) nr. 966/2012 (herefter "finansforordningen"), især artikel 160-179 vedrørende
udbudsprocedurerne og artikel 237-238 vedrørende udvælgelsen af eksperter.
Hvilke personoplysninger indsamler vi?
De personoplysninger, som indsamles og viderebehandles, vedrører eksperten eller tilbudsgiveren og
vedkommendes personale eller underleverandører (fysiske personer). Oplysningerne kan vedrøre følgende
data:
• identitetsoplysninger: fornavn, efternavn, pasnummer, identitetsnummer, nationalitet
• funktion
• kontaktoplysninger (e-mailadresse, virksomhedstelefonnummer, mobiltelefonnummer, faxnummer,
postadresse, virksomhed og afdeling, bopælsland, internetadresse)
• bevis for betaling af socialsikringsbidrag og skatter, straffeattest
• finansielle data: oplysninger om bankkonto (bankens navn, IBAN- og BIC-nummer),
momsregistreringsnummer
• oplysninger til evaluering af udvælgelseskriterier eller berettigelseskriterier: ekspertise, tekniske
færdigheder og sprog, uddannelsesmæssig baggrund, erhvervserfaring, bl.a. oplysninger om
nuværende og tidligere beskæftigelse
• erklæring på tro og love om, at vedkommende ikke befinder sig i en af de situationer, der er omhandlet
i finansforordningens artikel 136 og 141

•

andre oplysninger vedrørende eksperten eller tilbudsgiveren og leveret af disse inden for rammerne
af vedkommendes svar på opfordringen til at afgive tilbud, indkaldelsen af interessetilkendegivelser
eller opfordringen til at deltage i et ekspertpanel.

Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvem videregives de til?
Af ovenstående grunde gives der adgang eller kan der gives adgang til dine personoplysninger til følgende
personer:
• Revisionsrettens ansatte (udbudsteamet og andre ansatte, som er en del af evalueringspanelet) eller
medlemmer af de institutioner, agenturer og andre organer, som deltager i udbuddet, hvis der er tale
om et interinstitutionelt udbud, samt eksterne eksperter og kontrahenter, som arbejder for
Revisionsretten i forbindelse med forvaltning af ekspertudvælgelsen, udbuddet eller
tilbudsevalueringen. Adgang til dine data gives i overensstemmelse med "need-to-know"-princippet
• Personer og organer, der har til opgave at overvåge, revidere og føre tilsyn med anvendelsen af EUlovgivningen (f.eks. intern revision, den særlige instans til behandling af økonomiske
uregelmæssigheder, der henvises til i artikel 93 i finansforordningen, det i artikel 143 i
finansforordningen nævnte panel om udelukkelse, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig OLAF)
• Offentligheden. Hvis du tildeles en kontrakt af Revisionsretten, vil dine personoplysninger blive
offentliggjort i overensstemmelse med Revisionsrettens forpligtelse til at offentliggøre oplysninger om
resultatet af udbuddet og om modtagerne af de midler, der kommer fra Unionens budget (henholdsvis
artikel 163 og artikel 38, stk. 2, i finansforordningen). Oplysningerne vedrører især dit navn og din
adresse, det tildelte beløb og kontraktens art og formål. De vil blive offentliggjort i et supplement til
Den Europæiske Unions Tidende (S-udgaven) og/eller på Revisionsrettens websted.
Dine personoplysninger kan videregives til andre modtagere:
• Hvis juridisk rådgivning er påkrævet: Revisionsrettens Juridiske Tjeneste
• Hvis oversættelse er påkrævet: Revisionsrettens Direktorat for Oversættelse
• Hvis du indgiver en klage: Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse, Revisionsrettens databeskyttelsesrådgiver.
Hvordan beskytter vi dine oplysninger mod misbrug eller uautoriseret adgang?
Datasæt opbevares sikkert i Revisionsrettens og EU-Kommissionens/dens tjenesteyders datacenter i
Luxembourg og Belgien og er derfor dækket af de talrige foranstaltninger til beskyttelse af institutionens
elektroniske aktivers tilgængelighed, integritet og fortrolighed.
Kun en specifik brugergruppe har adgang til personoplysninger. Adgangsrettigheder gives på et need-to-knowgrundlag under hensyntagen til den pågældende persons rolle, stilling og ansvar. Disse rettigheder ajourføres
løbende, i takt med at personalets opgaver ændrer sig.
Revisionsrettens generalsekretær har det overordnede ansvar for at gennemføre reglerne om
adgangsrettigheder og for at sikre overholdelse af reglerne om databeskyttelse, men har delegeret ansvaret
på disse områder til forskellige enheder. Revisionsretten har en informationssikkerhedspolitik og en
informationssikkerhedsansvarlig, der sikrer, at politikken gennemføres korrekt, og at effektiviteten af de
relaterede kontroller testes.
Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?
Dine personoplysninger vil blive opbevaret i ti år i regnskabssystemet, hvis du har fået godtgjort omkostninger,
og i syv år efter underskrivelsen af kontrakten i den ordregivende enhed og i den enhed, som iværksatte
indkaldelsen af interessetilkendegivelser, opfordringen til at afgive tilbud eller til at deltage i et panel af

eksperter. Oplysninger om afviste tilbudsgivere skal kun opbevares i fem år efter underskrivelsen af
kontrakten. Når disse perioder er udløbet, destrueres alle personoplysninger.
Hvilke rettigheder har du?
Dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger er fastsat i artikel 17-24 i forordning (EU) 2018/1725.
Du har ret til adgang til dine personoplysninger og til uden unødig forsinkelse at få dem berigtiget, hvis de er
urigtige eller ufuldstændige.
Under visse omstændigheder har du ret til at anmode os om, at vi sletter dine personoplysninger eller
begrænser anvendelsen af dem. I relevante tilfælde har du til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din
særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og ret til dataportabilitet.
Du kan anmode om, at vi så vidt muligt underretter andre parter, til hvem oplysninger om dig er videregivet,
om eventuelle ændringer i dine personoplysninger.
Vi behandler din anmodning, træffer en afgørelse og meddeler den til dig uden unødig forsinkelse og i alle
tilfælde senest en måned efter modtagelsen af anmodningen. Denne periode kan om nødvendigt forlænges
med to måneder.
Du er ikke genstand for automatiske afgørelser (der udelukkende er truffet af maskiner), bl.a. profilering, for
at opnå ret til at blive tildelt en kontrakt.
Du kan udøve dine rettigheder ved at henvende dig til den dataansvarlige, jf. nedenstående
kontaktoplysninger.
Hvem skal du henvende dig til, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage?
Det første kontaktpunkt er den dataansvarlige. Brug venligst de kontaktoplysninger, der er angivet i
indkaldelsen af interessetilkendegivelser eller i indkaldelsen af tilbud.
Hvis du har spørgsmål om eller ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du til enhver
tid kontakte Revisionsrettens databeskyttelsesrådgiver (ECA-Data-Protection(at)eca.europa.eu).
Den Europæiske Revisionsret
Databeskyttelsesrådgiveren
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til Den Europæiske
Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps(at)edps.europa.eu).

