
Ochrona danych – oświadczenie o ochronie prywatności 
Zamówienia publiczne / Eksperci zewnętrzni 

 
 
Przedmiotem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest przetwarzanie przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy (Trybunał) danych osobowych zgromadzonych na potrzeby postępowań o udzielenie 
zamówienia i ogłoszeń o naborze ekspertów zewnętrznych.  
Poniżej opisano sposób, w jaki Trybunał przetwarza i chroni dane osobowe.  
 
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych? 
Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada urzędnik zatwierdzający, który podpisuje zaproszenie do 
składania ofert, zaproszenie do wyrażenia zainteresowania lub zaproszenie do udziału w panelu ekspertów. 
 
W jakim celu Trybunał gromadzi dane osobowe? 
Dane osobowe są gromadzone, a następnie przetwarzane na potrzeby zarządzania przez Trybunał procedurami 
dotyczącymi ekspertów lub udzielania zamówień oraz kierowania nimi. Dane osobowe nie będą przetwarzane 
w celu innym niż ten, w którym zostały zebrane. W przypadku gdy planowane jest dalsze przetwarzanie danych 
osobowych w celu innym niż ten, w którym zostały zebrane, osoba, której dane dotyczą, zostanie 
poinformowana o tym innym celu, a ponadto zostaną jej udzielone wszelkie inne stosowne informacje 
niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania. 
 
Jakie przepisy regulują wykorzystanie danych osobowych? 
Podstawa prawna przetwarzania danych: 

• Ramy prawne regulujące przetwarzanie danych osobowych w Trybunale określono w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych. 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w 
sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a 
także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 („rozporządzenie finansowe”), w 
szczególności art. 160–179 w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia oraz art. 237–238 
w odniesieniu do wyboru ekspertów. 

 
Jakie dane osobowe gromadzi Trybunał? 
Zbierane, a następnie przetwarzane dane osobowe dotyczą ekspertów lub oferentów oraz ich pracowników 
lub podwykonawców (osób fizycznych). Wśród gromadzonych informacji mogą się znaleźć następujące dane: 

• dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer paszportu, numer identyfikacyjny, obywatelstwo;  
• stanowisko;  
• dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu służbowego, numer telefonu 

komórkowego, numer faksu, adres pocztowy, firma i dział, kraj zamieszkania, adres strony 
internetowej);  

• zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zaświadczenie o 
niezaleganiu w podatkach, wyciąg z rejestru sądowego;  

• dane finansowe: dane rachunku bankowego (nazwa banku, kody IBAN i BIC), numer identyfikacyjny 
VAT;  
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• informacje potrzebne do oceny według kryteriów wyboru lub kryteriów kwalifikowalności: wiedza 
fachowa, umiejętności techniczne i znajomość języków obcych, wykształcenie, doświadczenie 
zawodowe, w tym szczegółowe informacje na temat obecnego stanowiska pracy i stanowisk 
zajmowanych w przeszłości;  

• podpisane oświadczenie, w którym składający oświadczenie deklaruje, że nie znajduje się w żadnej z 
sytuacji wykluczenia, o których mowa w art. 136 i art. 141 rozporządzenia finansowego; 

• inne dane dotyczące eksperta lub oferenta, udostępnione przez nich w zgłoszeniu nadesłanym w 
odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, zaproszenie do wyrażenia zainteresowania lub 
zaproszenie do udziału w panelu ekspertów. 
 

Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane? 
Dostęp do danych osobowych – do celów opisanych powyżej – uzyskują lub mogą uzyskać następujące 
osoby: 

• pracownicy Trybunału (zespół ds. zamówień publicznych i inni pracownicy należący do panelu 
oceniającego) lub członkowie instytucji, agencji i organów biorących udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia w przypadku zamówień międzyinstytucjonalnych, a także eksperci zewnętrzni 
i wykonawcy zarządzający w imieniu Trybunału procedurą wyboru eksperta, procedurą postępowania 
o udzielenie zamówienia i oceną ofert; dostęp do danych jest przyznawany zgodnie z zasadą wiedzy 
koniecznej; 

• osoby i organy odpowiedzialne za zadania dotyczące monitorowania lub kontroli zgodnie z prawem 
UE (np. kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, zespół ds. nieprawidłowości finansowych, o którym mowa 
w art. 93 rozporządzenia finansowego, zespół do spraw wykluczenia, o którym mowa w art. 143 
rozporządzenia finansowego, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF); 

• przedstawiciele społeczeństwa; w przypadku udzielenia zamówienia, dane osoby, której zostało ono 
udzielone, zostaną podane do wiadomości publicznej zgodnie z ciążącym na Trybunale obowiązkiem 
upubliczniania informacji dotyczących wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz informacji 
na temat beneficjentów środków pochodzących z budżetu Unii (odpowiednio art. 163 i art. 38 ust. 2 
rozporządzenia finansowego). Informacje te obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz adres 
danej osoby, kwotę udzielonego zamówienia oraz jego charakter i cel. Zostaną one opublikowane w 
Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej lub na stronie internetowej Trybunału. 
 

Dane osobowe mogą zostać przekazane innym odbiorcom: 
• jeśli wymagane jest doradztwo prawne – służbie prawnej Trybunału, 
• jeśli wymagane jest tłumaczenie pisemne – służbom tłumaczeniowym Trybunału, 
• w razie wniesienia skargi – Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu 

Inspektorowi Ochrony Danych, inspektorowi ochrony danych Trybunału. 
 
W jaki sposób Trybunał chroni dane przed ewentualnym nieprawidłowym ich wykorzystaniem lub 
nieuprawnionym dostępem? 
Zestawy danych są bezpiecznie przechowywane w centrach danych Trybunału, Komisji Europejskiej i jej 
usługodawcy w Luksemburgu i Belgii i w związku z tym ich ochronę zapewniają liczne rozwiązania przyjęte z 
myślą o zagwarantowaniu dostępności, integralności i poufności zasobów elektronicznych instytucji. 
Dostęp do danych osobowych jest ściśle ograniczony do konkretnej grupy użytkowników. Prawo do niego 
przyznaje się w oparciu o zasadę wiedzy koniecznej, po uwzględnieniu funkcji, stanowiska i zakresu 
obowiązków danego użytkownika. Prawo dostępu jest nieustannie aktualizowane, odpowiednio do 
zmieniających się zadań pracowników. 



Ogólna odpowiedzialność za wdrażanie przepisów dotyczących prawa dostępu do danych oraz za zgodność z 
zasadami ochrony danych osobowych spoczywa na Sekretarzu Generalnym Trybunału, lecz obowiązki w tym 
zakresie powierzył on różnym działom. Trybunał opracował politykę bezpieczeństwa informacji i zatrudnia 
urzędnika ds. bezpieczeństwa informacji, który dba o to, by polityka ta była odpowiednio wdrażana, a 
powiązane mechanizmy kontroli – sprawdzane pod kątem wydajności. 
 
Jak długo Trybunał przechowuje dane osobowe? 
W przypadku otrzymania zwrotu kosztów dane osobowe są przechowywane przez 10 lat w systemie 
księgowym, natomiast w przypadku podpisania umowy – przez 7 lat przez podmiot zamawiający oraz przez 
podmiot, który opublikował zaproszenie do wyrażenia zainteresowania, zaproszenie do składania ofert lub 
zaproszenie do udziału w panelu ekspertów. Dane oferentów, którzy nie zostali wybrani, są przechowywane 
tylko przez 5 lat od momentu podpisania umowy. Po upływie odpowiedniego okresu wszystkie dane osobowe 
są niszczone. 
 
Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą? 
Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, są określone w art. 17–24 rozporządzenia (UE) 
2018/1725. 
Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania bez 
zbędnej zwłoki w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne.  
W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mają prawo zwrócić się o usunięcie swoich danych 
osobowych lub ograniczenie ich wykorzystania. Mają również – w określonych przypadkach – prawo do 
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych 
z ich szczególną sytuacją oraz prawo do przeniesienia danych. 
Osoby, których dane dotyczą, mogą żądać, by Trybunał w miarę możliwości informował o wszelkich zmianach 
ich danych osobowych inne podmioty, którym dane te zostały ujawnione. 
Trybunał rozpatruje wnioski w tym zakresie, podejmuje odnośną decyzję i przekazuje ją do wiadomości 
zainteresowanej osoby bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku – w ciągu miesiąca od daty otrzymania 
wniosku. W razie konieczności termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące. 
Osoby, których dane dotyczą, nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (podejmowanym wyłącznie przez 
maszyny), w tym profilowaniu, w celu nabycia prawa do uzyskania zamówienia. 
Aby skorzystać z powyższych praw, należy zwrócić się do administratora danych, korzystając z adresu 
kontaktowego podanego poniżej. 
 
Z kim należy się skontaktować w przypadku pytań lub skarg? 
Pierwszym punktem kontaktowym jest administrator danych. Można się do niego zwrócić za pomocą danych 
kontaktowych zawartych w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania lub zaproszeniu do składania ofert. 
W przypadku wątpliwości lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych można w dowolnym 
momencie skontaktować się z inspektorem ochrony danych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ECA-
Data-Protection(at)eca.europa.eu). 
Europejski Trybunał Obrachunkowy 
Inspektor ochrony danych 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUKSEMBURG 
 
Zainteresowanym osobom przysługuje prawo do wniesienia w dowolnej chwili skargi dotyczącej przetwarzania 
ich danych osobowych do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps(at)edps.europa.eu). 
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