Protecția datelor – Declarație specifică privind confidențialitatea
Achiziții/Experți externi
Prezenta declarație privind confidențialitatea se referă la prelucrarea de către Curtea de Conturi Europeană
(„Curtea”) a datelor cu caracter personal colectate în cadrul procedurilor de achiziții și al cererilor care vizează
selecția de experți externi.
În continuare este descris modul în care Curtea prelucrează și protejează datele dumneavoastră cu caracter
personal.
Cine este responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră?
Operațiunile de prelucrare a datelor se află sub responsabilitatea ordonatorului de credite care semnează
invitația de participare la procedura de ofertare, cererea de exprimare a interesului sau invitația de participare
la un grup de experți.
De ce colectează Curtea datele dumneavoastră?
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate ulterior în scopul gestionării și
administrării de către Curte a experților sau a procedurilor de achiziții. Datele dumneavoastră cu caracter
personal nu vor fi prelucrate în niciun alt scop decât cel pentru care au fost colectate. În cazul în care se
intenționează orice operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru
care au fost colectate, veți fi informat cu privire la scopul în cauză și vi se vor transmite orice alte informații
relevante necesare pentru a se asigura prelucrarea corectă și transparentă.
Care sunt normele care reglementează utilizarea datelor dumneavoastră?
Temeiul juridic al operațiunii de prelucrare a datelor în cadrul Curții este:
• Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de
către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date;
• Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018
privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (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, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (denumit în continuare „Regulamentul financiar”), în
special articolele 160-179 pentru procedurile de achiziții și articolele 237-238 pentru selecția de
experți.
Ce date cu caracter personal sunt colectate?
Datele cu caracter personal colectate și prelucrate ulterior privesc expertul sau ofertantul și personalul sau
subcontractanții acestuia (persoane fizice). Informațiile pot fi legate de următoarele date:
• date de identificare: nume, prenume, numărul pașaportului, numărul documentului de identitate,
cetățenia;
• funcția;
• date de contact (adresa de e-mail, numărul de telefon utilizat în scopuri profesionale, numărul de
telefon mobil, numărul de fax, adresa poștală, compania și departamentul, țara de reședință, adresa
de internet);
• certificate privind contribuțiile sociale și impozitele plătite, extrase din cazierele judiciare;
• date financiare: referința contului bancar (numele băncii, codurile IBAN și BIC), numărul TVA;

•
•
•

informații pentru evaluarea criteriilor de selecție sau de eligibilitate: expertiza, competențele tehnice
și lingvistice, studiile, experiența profesională, inclusiv detalii privind locul de muncă actual și locurile
de muncă ocupate în trecut;
declarație pe propria răspundere în care menționează că nu se află în niciuna dintre situațiile de
excludere prevăzute la articolele 136 și 141 din Regulamentul financiar;
alte date legate de expert sau de ofertant și puse la dispoziție de acesta în răspunsul său la invitația de
participare la procedura de ofertare, la cererea de exprimare a interesului sau la invitația de participare
la un grup de experți.

Cine are acces la datele dumneavoastră și cui îi vor fi comunicate aceste date?
În scopurile menționate mai sus, accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este acordat sau
poate fi acordat următoarelor persoane:
• membri ai personalului Curții (echipa de achiziții sau alți membri ai personalului care fac parte din
comitetul de evaluare) sau membri ai instituțiilor, agențiilor și organismelor care participă la procedura
de achiziții în cazul procedurilor interinstituționale, precum și experți externi și contractanți care
lucrează pentru Curte în cadrul gestionării procedurii de selecție a experților, a procedurii de achiziții
sau a evaluării ofertelor; accesul la datele dumneavoastră este acordat pe baza principiului „necesității
de a cunoaște” (need to know);
• persoane și organisme cu sarcini de monitorizare, de audit sau de inspecție în aplicarea dreptului
Uniunii Europene (de exemplu: audituri interne și externe, Grupul pentru nereguli financiare
menționat la articolul 93 din Regulamentul financiar, Comitetul în materie de excludere menționat la
articolul 143 din Regulamentul financiar, Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF);
• publicul; în cazul în care Curtea vă atribuie un contract, datele dumneavoastră cu caracter personal
vor fi făcute publice, în conformitate cu obligația Curții de a publica informații referitoare la rezultatul
procedurii de achiziții și la beneficiarii care primesc fonduri din bugetul UE [articolul 163 și, respectiv,
articolul 38 alineatul (2) din Regulamentul financiar]. Informațiile respective vor include cu precădere
numele și adresa dumneavoastră, suma atribuită și natura și scopul contractului atribuit. Aceste
informații se publică în suplimentul S la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau pe site-ul web al
Curții.
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate altor destinatari:
• dacă este necesar un aviz juridic: Serviciul juridic al Curții
• dacă este necesară traducerea: Direcția de traduceri a Curții
• dacă depuneți o plângere: Ombudsmanul European, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor,
responsabilul cu protecția datelor din cadrul Curții.
Ce măsuri de protecție există împotriva unei eventuale utilizări neadecvate a datelor dumneavoastră sau
a accesului neautorizat la acestea?
Seturile de date sunt stocate în siguranță în centrul de date al Curții, al Comisiei Europene și al furnizorului de
servicii din Luxemburg și Belgia și sunt, așadar, acoperite de numeroasele măsuri luate pentru a proteja
disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea activelor electronice ale Curții.
Accesul la datele cu caracter personal este limitat la un anumit grup de utilizatori. Drepturile de acces sunt
acordate pe baza principiului „necesității de a cunoaște” (accesul la date este restrâns la acele persoane care
au într-adevăr nevoie să cunoască informațiile respective), ținând seama de rolul, de postul și de
responsabilitățile utilizatorului respectiv. Aceste drepturi sunt actualizate în permanență, pe măsură ce
atribuțiile personalului se schimbă.

Responsabilitatea generală pentru punerea în aplicare a normelor privind drepturile de acces și pentru
respectarea normelor privind protecția datelor revine secretarului general al Curții, dar acesta a delegat unele
responsabilități în aceste domenii către diferite entități. Curtea dispune de o politică în materie de securitate
a informațiilor și are în structura sa un responsabil cu securitatea informațiilor, care se asigură că politica în
cauză este pusă în aplicare în mod corect și că verificările aferente sunt testate din punctul de vedere al
eficienței.
Cât timp păstrează Curtea datele dumneavoastră cu caracter personal?
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate timp de 10 ani în sistemul contabil în cazul în care
ați primit rambursări de costuri și timp de 7 ani în urma semnării unui contract cu entitatea contractantă sau
cu entitatea care a lansat cererea de exprimare a interesului, invitația de participare la procedura de ofertare
sau invitația de participare la un grup de experți. Datele ofertanților respinși trebuie păstrate doar pentru
o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului. După expirarea acestor perioade, toate datele cu caracter
personal sunt distruse.
Care sunt drepturile dumneavoastră?
Drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stabilite la
articolele 17-24 din Regulamentul (UE) 2018/1725.
Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal și de a cere rectificarea lor, fără întârzieri
nejustificate, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete.
În anumite condiții, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau de
a cere restricționarea utilizării lor. După caz, aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor
dumneavoastră cu caracter personal, din motive legate de situația particulară în care vă aflați. De asemenea,
aveți dreptul la portabilitatea datelor.
Puteți solicita ca orice modificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie comunicată, în măsura
în care este posibil, altor părți cărora le-au fost divulgate aceste date.
Cererea dumneavoastră va fi analizată și se va lua o decizie care vă va fi comunicată fără întârzieri nejustificate
și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Dacă este necesar, această perioadă poate fi
prelungită cu încă două luni.
Vă informăm că nu faceți obiectul unor decizii automatizate (luate exclusiv de mașini), inclusiv crearea de
profiluri, pentru a obține dreptul de a câștiga un contract.
Vă puteți exercita aceste drepturi contactând operatorul de date cu ajutorul informațiilor de contact de mai
jos.
Pe cine trebuie să contactați în cazul în care doriți să adresați întrebări sau plângeri?
Primul punct de contact este reprezentat de operatorul de date. Vă rugăm să utilizați datele de contact
menționate în cererea de exprimare a interesului sau în invitația de participare la procedura de ofertare.
În cazul în care doriți să transmiteți o preocupare/reclamație în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră
cu caracter personal, puteți contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor din cadrul Curții de
Conturi Europene (ECA-Data-Protection(at)eca.europa.eu).
Cour des comptes européenne
Délégué à la protection des données
12 rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
În orice moment, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
(edps(at)edps.europa.eu) în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

