Adatvédelem – Egyedi adatvédelmi nyilatkozat
Közbeszerzés / Külső szakértők
Ez az adatvédelmi nyilatkozat azon személyes adatok feldolgozására vonatkozik, amelyeket az Európai
Számvevőszék (a továbbiakban: a Számvevőszék) közbeszerzési eljárások, illetve külső szakértők számára
közzétett felhívások céljából gyűjt.
Az alábbiakban ismertetjük, hogyan kezeli a Számvevőszék a személyes adatokat, és hogyan biztosítja azok
védelmét.
Ki a felelős az adatok kezeléséért?
Az adatfeldolgozási műveletekért az ajánlattételi felhívást, a szándéknyilatkozati felhívást, illetve szakértői
testületben való részvételre történő felhívást aláíró engedélyezésre jogosult tisztviselő felelős.
Miért gyűjtünk adatokat?
Személyes adatait a Számvevőszék a külső szakértők, illetve a közbeszerzési eljárások irányítása, illetve
igazgatása céljából gyűjti és dolgozza fel. Személyes adatait kizárólag azzal a céllal fogják feldolgozni, amelyre
azokat összegyűjtötték. Ha a személyes adatokat bármilyen más céllal szándékoznának tovább feldolgozni,
mint amilyen célra azokat eredetileg összegyűjtötték, akkor Önt tájékoztatják erről a célról, illetve Ön a
tisztességes és átlátható feldolgozás biztosításához szükséges minden további releváns információt megkap.
Milyen szabályok vonatkoznak az adatok felhasználására?
Az adatkezelés jogalapja a következő:
• A személyes adatok Európai Számvevőszék általi feldolgozásának jogi keretét a természetes
személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi
kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet adja.
• Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a
223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom)
2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet), különösen annak a
közbeszerzési eljárásokról szóló 160–179. cikke és a szakértők kiválasztásáról szóló 237–238. cikke.
Milyen személyes adatokat gyűjtünk?
A gyűjtött és feldolgozott személyes adatok a szakértőre, illetve a pályázóra, valamint alkalmazottaikra, illetve
alvállalkozóikra (természetes személyek) vonatkoznak. Az adatok többek között a következők:
• Azonosító adatok: keresztnév, vezetéknév, útlevélszám, személyi igazolvány száma, állampolgárság;
• Beosztás;
• Elérhetőség (e-mail cím, hivatali telefonszám, mobiltelefonszám, faxszám, postacím, vállalat és
részleg, lakhely szerinti ország, internetcím);
• Társadalombiztosítási és adóigazolás, erkölcsi bizonyítvány;
• Pénzügyi adatok: bankszámlaszám (bank neve, IBAN-szám és SWIFT-kód), héaazonosító szám;
• A kiválasztási kritériumok, illetve a pályázati kritériumok értékeléséhez szükséges információk:
szakértelem, szakmai és idegennyelv-ismeretek, tanulmányok, szakmai tapasztalat, beleértve a
jelenlegi és a korábbi állásokat;
• Nyilatkozat arról, hogy nincsenek a költségvetési rendelet 136. és 141. cikkében felsorolt, kizárást
indokoló helyzetek valamelyikében;

•

A szakértőre, illetve a pályázóra vonatkozó, általa az ajánlattételi felhívásra, a szándéknyilatkozati
felhívásra, illetve szakértői testületben való részvételre történő felhívásra adott válasz kapcsán
benyújtott további adatok.

Kinek van hozzáférése az Ön adataihoz és kivel közöljük azokat?
A fent felsoroltak céljából a következő személyek kap(hat)nak hozzáférést az Ön személyes adataihoz:
• a Számvevőszék alkalmazottai (a közbeszerzési csoport, valamint az értékelő bizottsághoz tartozó más
alkalmazottak), illetve intézményközi közbeszerzés esetén a közbeszerzésben részt vevő intézmények,
ügynökségek és szervek munkatársai, valamint olyan külső szakértők és alvállalkozók, akik a
Számvevőszék nevében járnak el a szakértői kiválasztási eljárás és a közbeszerzési eljárás
lebonyolításában, illetve a pályázatok értékelésében, a „szükséges ismeret elve” szerint;
• az uniós jog alapján nyomonkövetési, ellenőrzési vagy vizsgálati feladattal megbízott személyek vagy
szervek (pl. belső vagy külső ellenőrzés, a költségvetési rendelet 93. cikkében említett, pénzügyi
szabálytalanságokat vizsgáló szakosított testület, a költségvetési rendelet 143. cikkében említett
kizárásokkal foglalkozó testület, az Európai Csalás Elleni Hivatal – OLAF).
• a nagyközönség; amennyiben a Számvevőszék Önnek ítél egy szerződést, személyes adatait – a
közbeszerzési eljárások eredményének és az uniós költségvetésből származó források
kedvezményezettjeinek közzétételére vonatkozó kötelezettségünkkel összhangban (a költségvetési
rendelet 163. cikke és 38. cikkének (2) bekezdése) – nyilvánossá tesszük. A közzététel elsősorban az
Ön nevére és címére, az odaítélt összegre, valamint a szerződés jellegére és céljára vonatkozik. Ezek
az információk az Európai Unió Hivatalos Lapjának S sorozatában (kiegészítés), illetve a Számvevőszék
weboldalán jelennek meg.
Személyes adatai a következő jogosultaknak is átadhatóak:
• ha jogi tanácsadásra van szükség: a Számvevőszék jogi szolgálata
• ha fordításra van szükség: a Számvevőszék fordítási igazgatósága
• ha panaszt nyújt be: az európai ombudsman, az európai adatvédelmi biztos, az Európai Számvevőszék
adatvédelmi tisztviselője.
Hogyan óvjuk adatait az esetleges visszaélésekkel és a jogosulatlan hozzáféréssel szemben?
Az adatállományokat biztonságos módon, a Számvevőszék, az Európai Bizottság vagy a szolgáltató
adatközpontjában, Luxemburgban és Belgiumban tárolják, ezért azokra az intézmények elektronikus
eszközeinek rendelkezésre állására, sértetlenségére és bizalmas jellegére vonatkozó számos intézkedés
érvényes.
A személyes adatokhoz való hozzáférés joga szigorúan egy adott felhasználói csoportra korlátozódik.
A hozzáférési jogokat kizárólag szükség esetén adják meg, figyelembe véve az érintett felhasználó szerepét,
beosztását és felelősségeit. Ezeket a jogosultságokat a munkatársaink feladataiban beálló változások
függvényében folyamatosan aktualizáljuk.
A Számvevőszék főtitkára viseli az átfogó felelősséget a hozzáférési jogokra vonatkozó szabályok
végrehajtásáért és az adatvédelmi szabályok betartásáért, de a kapcsolódó felelősségi köröket különböző
szervezeti egységekre ruházta át. A Számvevőszék rendelkezik információbiztonsági politikával,
információbiztonsági tisztviselője pedig biztosítja, hogy ezt a politikát megfelelően hajtsák végre, és hogy a
kapcsolódó ellenőrzéseket hatékonyság szempontjából teszteljék.
Mennyi ideig őrizzük meg adatait?
Személyes adatait a számviteli rendszerben költségtérítés esetén 10 évig, a beszerzést végző és a
szándéknyilatkozati felhívást, az ajánlattételi felhívást, illetve a szakértői testületben való részvételre történő

felhívást közzétevő szervnél a szerződéskötést követően 7 évig őrizzük meg. A sikertelen pályázók adatait a
szerződéskötést követően csak 5 évig kell megőrizni. Ezen időszak elteltével minden személyes adat
megsemmisítésre kerül.
Milyen jogokkal rendelkezik Ön?
Személyes adataival kapcsolatos jogait az (EU) 2018/1725 rendelet 17–24. cikke rögzíti.
Kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, illetve pontatlanság vagy hiányosság esetén adatainak
helyesbítését, amit indokolatlan késedelem nélkül el kell végezni.
Bizonyos feltételek esetén továbbá kérheti személyes adatai törlését vagy felhasználásuk korlátozását.
Személyes helyzetére hivatkozva bármikor jogában áll megvonni adatainak a Számvevőszék általi
feldolgozásához való hozzájárulását, illetve joga van az adathordozhatósághoz.
Kérheti, hogy a lehetőségek határain belül a személyes adataiban bekövetkezett változásokról tájékoztassuk
azokat az érintetteket, akikkel az Ön adatait eredetileg közöltük.
Kérését elbíráljuk, határozatot hozunk róla, és azt indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül eljuttatjuk Önhöz. Ez a határidő szükség esetén két hónappal
meghosszabbítható.
Önre nem vonatkoznak olyan automatizált (kizárólag gépi úton hozott) döntések, például profilalkotás,
amelyek alapján Ön jogot nyer pályázat elnyerésére.
E jogainak gyakorlásához az adatkezelővel kell felvennie a kapcsolatot az alább megadott elérhetőségek
segítségével.
Kihez fordulhat kérdés vagy panasz esetén?
Első lépésben az adatkezelővel veheti fel a kapcsolatot, a szándéknyilatkozati felhívásban vagy az ajánlattételi
felhívásban megadott elérhetőség révén.
Ha személyes adatainak kezelésével kapcsolatban aggályai vagy panaszai vannak, azokkal a Számvevőszék
adatvédelmi biztosához fordulhat (ECA-Data-Protection(at)eca.europa.eu).
Európai Számvevőszék
Adatvédelmi tisztviselő
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBURG
Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármikor panaszt nyújthat be az európai adatvédelmi biztoshoz
is (edps(at)edps.europa.eu).

