
Dataskydd – Särskilt meddelande om skydd av personuppgifter 
Upphandling/Externa experter 

 
Detta meddelande gäller Europeiska revisionsrättens behandling av personuppgifter som samlas in i samband 
med upphandlingsförfaranden och inbjudningar avseende externa experter.  
Här förklarar vi hur Europeiska revisionsrätten behandlar och skyddar dina personuppgifter.  
 
Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter? 
Behandlingen av personuppgifter sker under ansvar av den utanordnare som undertecknar anbudsinfordran, 
inbjudan att anmäla intresse eller inbjudan att delta i en expertpanel. 
 
Varför samlar vi in dina uppgifter? 
Dina personuppgifter samlas in och behandlas för syften som rör revisionsrättens förvaltning och 
administration av förfaranden för att tillsätta experter eller upphandlingsförfaranden. Dina uppgifter kommer 
inte att behandlas för något annat syfte än det som de samlades in för. Om vi behöver behandla uppgifterna i 
något annat syfte än det som de samlades in för, kommer du att få information om det nya syftet och all annan 
nödvändig information som garanti för att behandlingen är rättvis och transparent. 
 
Vilka regler styr användningen av dina uppgifter? 
Den rättsliga grunden för revisionsrättens behandling av personuppgifter är följande: 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens 
institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter. 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella 
regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (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 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 (nedan kallad budgetförordningen), särskilt artiklarna 160–179 för 
upphandlingsförfaranden och artiklarna 237–238 för urvalet av experter. 

 
Vilka personuppgifter samlar vi in? 
De personuppgifter som samlas in och behandlas avser experten eller anbudsgivaren och deras anställda eller 
underleverantörer (fysiska personer). Informationen kan röra följande uppgifter: 

• Identifieringsuppgifter: förnamn, efternamn, passnummer, ID-nummer, nationalitet.  
• Befattning.  
• Kontaktuppgifter (e-postadress, arbetstelefon, mobiltelefon, faxnummer, postadress, företag och 

avdelning, land där personen är bosatt, internetadress).  
• Intyg om betalda sociala avgifter och skatt, utdrag ur rättsliga register.  
• Finansiella uppgifter: uppgifter om bankkonto (bankens namn, IBAN- och BIC-koder), 

momsregistreringsnummer.  
• Information som används för utvärdering enligt urvalskriterier eller behörighetskriterier: 

expertkunskaper, tekniska färdigheter och språk, utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet inbegripet 
uppgifter om nuvarande och tidigare anställningar.  

• Försäkran på heder och samvete om att ingen av de uteslutningssituationer som avses i artiklarna 136 
och 141 i budgetförordningen föreligger. 

• Andra uppgifter som rör experten eller anbudsgivaren och som tillhandahållits inom ramen för deras 
svar på anbudsinfordran, inbjudan att anmäla intresse eller inbjudan att delta i en expertpanel. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046


Vem har tillgång till dina uppgifter och till vem lämnas de ut? 
För de syften som anges ovan har följande personer tillgång eller kan komma att ges tillgång till dina 
personuppgifter: 

• Anställda vid revisionsrätten (upphandlingsgruppen och andra anställda som deltar i 
utvärderingspanelen), eller anställda vid de institutioner, byråer och enheter som deltar i 
upphandlingsförfarandet om det rör sig om en interinstitutionell upphandling, samt externa experter 
och underleverantörer som arbetar för revisionsrättens räkning med förvaltningen av förfarandet för 
urval av experter, upphandlingsförfarandet eller anbudsutvärderingen. Tillgången till dina uppgifter 
regleras enligt principen om behovsenlig behörighet. 

• Personer och organ med ett övervaknings-, revisions- eller inspektionsuppdrag i enlighet med 
unionsrätten (t.ex. interna och externa revisorer, den panel för bedömning av finansiella oriktigheter 
som avses i artikel 93 i budgetförordningen, den panel som ska fatta beslut om uteslutning som avses 
i artikel 143 i budgetförordningen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)). 

• Allmänheten. Om du tilldelas ett kontrakt av revisionsrätten kommer dina personuppgifter att 
offentliggöras i enlighet med revisionsrättens skyldighet att offentliggöra information om resultatet 
av ett upphandlingsförfarande liksom om mottagare av medel från unionsbudgeten (artiklarna 163 
respektive 38.2 i budgetförordningen). Den information som avses är ditt namn och din adress, 
tilldelat belopp samt form för och syfte med tilldelningen. Informationen offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, tillägg S, och/eller på revisionsrättens webbplats. 
 

Dina uppgifter kan komma att överlämnas till andra mottagare enligt följande: 
• Om det behövs juridisk rådgivning: revisionsrättens rättstjänst. 
• Om det krävs översättning: revisionsrättens översättningsdirektorat. 
• Om du framför ett klagomål: Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och 

revisionsrättens dataskyddsombud. 
 
Vilka skyddsåtgärder vidtas för att dina personuppgifter inte ska kunna användas felaktigt eller nås av 
obehöriga? 
Dataset lagras säkert i revisionsrättens och EU-kommissionens och dess tjänsteleverantörers datacentrum i 
Luxemburg och Belgien, och omfattas därmed av de många åtgärder som har vidtagits för att skydda 
institutionernas egna elektroniska tillgångar avseende tillgänglighet, integritet och sekretess. 
Tillgången till personuppgifter är begränsad till en specifik grupp av användare. Tillgång beviljas användare 
enligt principen om behovsenlig behörighet och med hänsyn till den berörda användarens roll, tjänst och 
ansvar. Rätten till tillgång uppdateras kontinuerligt när anställdas arbetsuppgifter ändras. 
Revisionsrättens generalsekreterare har det övergripande ansvaret för tillämpningen av reglerna om tillgång 
till personuppgifter och efterlevnaden av reglerna om dataskydd men har delegerat detta ansvar till olika 
enheter. Revisionsrätten har en informationssäkerhetspolicy och en informationssäkerhetsansvarig som 
säkerställer att policyn tillämpas korrekt och att de tillhörande kontrollernas effektivitet testas. 
 
Hur länge behåller vi dina uppgifter? 
Dina personuppgifter sparas i tio år i redovisningssystemet om du fått kostnadsersättning och i sju år efter 
undertecknandet av kontraktet hos den upphandlande enheten och hos den enhet som inledde inbjudan att 
anmäla intresse, anbudsinfordran eller inbjudan att delta i en expertpanel. För anbudsgivare vars anbud har 
förkastats behöver uppgifterna bara sparas i fem år efter undertecknandet av kontraktet. Efter att dessa 
perioder har löpt ut förstörs alla personuppgifter. 
 



Vilka rättigheter har du? 
Dina rättigheter i fråga om dina personuppgifter anges i artiklarna 17–24 i förordning (EU) 2018/1725. 
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att utan onödigt dröjsmål få dem rättade om de är 
felaktiga eller ofullständiga.  
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar 
användningen av dem. I tillämpliga fall har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina 
personuppgifter med hänvisning till din specifika situation samt rätt till dataportabilitet. 
Du kan begära att vi, när det är möjligt, meddelar eventuella ändringar av dina personuppgifter till andra parter 
som har fått tillgång till dem. 
Vi kommer då att överväga din begäran, fatta ett beslut och meddela dig utan onödigt dröjsmål och senast 
inom en månad från det att vi tog emot begäran. Den perioden kan vid behov förlängas med ytterligare två 
månader. 
Du är inte föremål för automatiserade beslut (som fattas helt av maskiner), inbegripet profilering, för att få 
rätt att tilldelas ett kontrakt. 
Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta den personuppgiftsansvarige med hjälp av 
kontaktinformationen nedan. 
 
Vem ska du kontakta om du har frågor eller klagomål? 
Kontakta först den personuppgiftsansvarige. Använd de kontaktuppgifter som anges i inbjudan att anmäla 
intresse eller anbudsinfordran. 
Du kan när som helst kontakta revisionsrättens dataskyddsombud (ECA-Data-Protection(at)eca.europa.eu) om 
du har frågor om eller klagomål på behandlingen av dina personuppgifter. 
Europeiska revisionsrätten 
Data Protection Officer 
12 Rue Alcide de Gasperi 
1615 Luxemburg 
LUXEMBURG 
 
Du har rätt att när som helst framföra ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Europeiska 
datatillsynsmannen (edps(at)edps.europa.eu). 

mailto:ECA-Data-Protection(at)eca.europa.eu
mailto:edps(at)edps.europa.eu

