Duomenų apsauga – specialusis privatumo pareiškimas
Pirkimų procedūros / išorės ekspertai
Šis privatumo pareiškimas susijęs su Europos Audito Rūmų (Audito Rūmų) tvarkomais asmens duomenimis,
surinktais vykdant pirkimų procedūras arba organizuojant kvietimus išorės ekspertams.
Tai, kaip Audito Rūmai tvarko ir saugo jūsų asmens duomenis, aprašyta toliau.
Kas yra atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą?
Už duomenų tvarkymo veiksmus yra atsakingas leidimus duodantis pareigūnas, kuris pasirašo kvietimą
dalyvauti konkurse, kvietimą pareikšti susidomėjimą arba kvietimą dalyvauti ekspertų grupėje.
Kodėl mes renkame jūsų duomenis?
Jūsų asmens duomenys yra renkami ir toliau tvarkomi tam, kad Audito Rūmai galėtų valdyti ir administruoti
ekspertų atrankai arba pirkimams skirtas procedūras. Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi jokiais kitais
tikslais, išskyrus tuos, dėl kurių jie buvo surinkti. Jei bet koks tolesnis duomenų tvarkymas numatytas kitam
tikslui nei tas, dėl kurio asmens duomenys buvo surinkti, jums bus pateikta informacija apie tą kitą tikslą ir visa
kita reikiama informacija, būtina teisingam ir skaidriam duomenų tvarkymui užtikrinti.
Kokios yra taisyklės, reglamentuojančios jūsų duomenų panaudojimą?
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:
• 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų
apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir
laisvo tokių duomenų judėjimo yra teisinis asmens duomenų tvarkymo Audito Rūmuose pagrindas.
• 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES)
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES)
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (toliau – Finansinis reglamentas), visų pirma 160–179
straipsniai dėl pirkimų procedūrų ir 237–238 straipsniai dėl ekspertų atrankos.
Kokius asmens duomenis renkame?
Surinkti ir toliau tvarkomi asmens duomenys yra susiję su ekspertu arba pirkimų konkurso dalyviu ir jų
darbuotojais arba subrangovais (fiziniais asmenimis). Informacija gali būti susijusi su šiais duomenimis:
• tapatybės duomenys: vardas, pavardė, paso numeris, tapatybės kortelės numeris, pilietybė;
• pareigos;
• kontaktiniai duomenys (e. pašto adresas, darbo telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, fakso
numeris, pašto adresas, įmonė ir departamentas, įsikūrimo šalis, interneto adresas);
• socialinio draudimo įmokų ir mokesčių sumokėjimo pažymos, teismo registro išrašai;
• finansiniai duomenys: banko sąskaitos duomenys (banko pavadinimas, IBAN ir BIC kodai), PVM
mokėtojo kodas;
• atrankos kriterijų arba tinkamumo kriterijų vertinimui reikalinga informacija: ekspertinės žinios,
techniniai įgūdžiai ir kalbos, išsilavinimas, profesinė patirtis, įskaitant informaciją apie dabartinę ir
ankstesnes darbo vietas;
• garbės deklaracija, kad jie nėra patekę į vieną iš Finansinio reglamento 136 ir 141 straipsniuose
nurodytų situacijų;

•

kiti duomenys, susiję su ekspertu ar pirkimų konkurso dalyviu, kuriuos jie pateikia atsakydami į
kvietimą dalyvauti konkurse, kvietimą pareikšti susidomėjimą arba kvietimą dalyvauti ekspertų
grupėje.

Kas turi prieigą prie jūsų duomenų ir kam jie bus atskleisti?
Pirmiau minėtais tikslais prieiga prie jūsų duomenų yra suteikiama arba gali būti suteikta šiems asmenims:
• Audito Rūmų personalui (pirkimų darbo grupei ir kitiems darbuotojams, kurie dalyvauja vertinimo
komisijoje) arba institucijų, agentūrų ir įstaigų nariams, kurie dalyvauja pirkimų procedūroje
tarpinstitucinių pirkimų atveju, bei išorės ekspertams ir rangovams, kurie dirba pagal Audito Rūmų
įgaliojimus valdyti ekspertų atrankos procedūrą, pirkimų procedūrą ir konkurso vertinimą; prieiga prie
jūsų duomenų suteikiama pagal principą „būtina žinoti“;
• asmenims ir įstaigoms, atsakingiems už stebėjimo, audito arba inspektavimo užduotis taikant Europos
Sąjungos teisės aktus (pavyzdžiui, vidaus ir išorės auditai, Finansinių pažeidimų komisija, nurodyta
Finansinio reglamento 93 straipsnyje, Išimčių komisija, nurodyta Finansinio reglamento 143
straipsnyje, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF).
• visuomenės nariams; jei jums Audito Rūmai skyrė sutartį, jūsų asmens duomenys bus paviešinti,
laikantis Audito Rūmų įsipareigojimo skelbti informaciją apie pirkimų procedūros rezultatus ir apie iš
Sąjungos biudžeto skiriamo finansavimo naudos gavėjus (atitinkamai, Finansinio reglamento 163
straipsnis ir 38 straipsnio 2 dalis). Ši informacija bus konkrečiai susijusi su jūsų vardu, pavarde ir adresu,
skirta pirkimo lėšų suma ir šių lėšų pobūdžiu ir tikslu. Ji bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo
leidinio S priede ir / arba Audito Rūmų interneto svetainėje.
Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitiems gavėjams:
• jei reikalinga teisinė konsultacija, Audito Rūmų Teisės tarnybai
• jei reikia vertimo, Audito Rūmų vertimo direktoratui
• jei pateikiate skundą, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui,
Audito Rūmų duomenų apsaugos pareigūnui.
Kaip užkertame kelią netinkamam naudojimuisi jūsų duomenimis arba neleistinai prieigai prie jų?
Duomenų rinkiniai yra saugiai saugomi Audito Rūmų ir ES Komisijos bei jos paslaugų teikėjo duomenų centre
Liuksemburge ir Belgijoje, todėl jiems taikomos įvairios priemonės, kurių imamasi siekiant apsaugoti
institucijos elektroninio turto prieinamumą, vientisumą ir konfidencialumą.
Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik konkrečiai naudotojų grupei. Prieigos teisės suteikiamos pagal
principą „būtina žinoti“, atsižvelgiant į atitinkamo naudotojo vaidmenį, pareigas ir atsakomybę. Šios teisės
nuolat atnaujinamos keičiantis darbuotojų užduotims.
Europos Audito Rūmų generalinis sekretorius yra bendrai atsakingas už taisyklių dėl prieigos teisių
įgyvendinimą ir už duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi, tačiau perdavė atsakomybę už šias sritis įvairiems
subjektams. Audito Rūmai turi informacijos saugumo politiką ir informacijos apsaugos pareigūną, kuris
užtikrina, kad politika būtų įgyvendinama teisingai ir kad susijusios patikros būtų efektyvios.
Kiek laiko saugome jūsų duomenis?
Jūsų asmens duomenys bus 10 metų saugomi apskaitos sistemoje, jei jums buvo kompensuotos išlaidos, ir 7
metus po sutarties pasirašymo perkančiajame subjekte ir subjekte, kuris paskelbė kvietimą pareikšti
susidomėjimą, kvietimą dalyvauti konkurse arba dalyvauti ekspertų komisijoje. Konkurso nelaimėjusių dalyvių
duomenys turi būti saugomi tik 5 metus po sutarties pasirašymo. Praėjus šiems laikotarpiams, visi asmens
duomenys yra sunaikinami.

Kokios jūsų teisės?
Jūsų teisės dėl jūsų asmens duomenų nustatytos Reglamento (ES) 2018/1725 17–24 straipsniuose.
Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir prašyti, kad jie būtų ištaisyti nepagrįstai nedelsiant, jei
jie netikslūs arba neišsamūs.
Tam tikromis sąlygomis turite teisę paprašyti, kad ištrintume jūsų asmens duomenis arba apribotume jų
naudojimą. Jei taikoma, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl
priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia padėtimi, ir dėl teisės į duomenų perkeliamumą.
Galite prašyti, kad mes praneštume, kiek tai yra įmanoma, jūsų asmens duomenų pakeitimus kitoms šalims,
kurioms jūsų duomenys buvo atskleisti.
Mes apsvarstysime jūsų prašymą, priimsime sprendimą ir apie jį nedelsdami jums pranešime ir bet kuriuo
atveju tai padarysime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Prireikus, šis laikotarpis gali būti
pratęstas dar dviem mėnesiais.
Jums netaikomi automatiniai sprendimai (kuriuos priima tik mašinos), įskaitant profiliavimą, kad įgytumėte
teisę sudaryti sutartį.
Savo teisėmis galite naudotis susisiekę su duomenų valdytoju, naudodamiesi toliau pateikta kontaktine
informacija.
Į ką kreiptis, jei turite klausimų arba skundų?
Pirmasis kontaktinis lygmuo – duomenų valdytojas. Naudokite kontaktinę informaciją, paminėtą kvietime
pareikšti susidomėjimą arba kvietime dalyvauti konkurse.
Jei turite klausimų ar skundų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, bet kuriuo metu galite susisiekti su Audito
Rūmų duomenų apsaugos pareigūnu (ECA-Data-Protection(eta)eca.europa.eu)
European Court of Auditors
Data Protection Officer
12 rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui
(edps(eta)edps.europa.eu) dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo.

