
 
 

OCHRANA ÚDAJŮ – PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
ŽÁDOSTI O INFORMACE A PŘÍSTUP K DOKUMENTŮM 

 

 
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká toho, jak Evropský účetní dvůr (EÚD) zpracovává 
osobní údaje poskytnuté osobami, které vyplňují kontaktní formulář a zvolily kategorii „Obecné 
žádosti“ nebo zasílají EÚD žádost o informace, žádost o přístup k dokumentům nebo jiné sdělení.  
Způsob, jakým EÚD zpracovává vaše osobní údaje a chrání soukromí, je popsán níže. 
Kontaktováním EÚD souhlasíte s postupy zpracování údajů popsanými v tomto prohlášení. 
 
Kdo odpovídá za zpracování vašich údajů? 
Za zpracování údajů souvisejících s žádostmi o informace a přístup k dokumentům odpovídá vedoucí 
právní služby, který je správcem údajů. 
 
Proč shromažďujeme vaše údaje? 
Účelem zpracování vašich údajů je rychle a uspokojivě odpovědět na všechny žádosti o informace či 
o přístup k dokumentům, s nimiž se na EÚD obrací veřejnost, nebo odpovědět všem osobám, které 
dobrovolně sdělují informace EÚD. Shromažďujeme také IP adresu, abychom zajistili legitimitu žádosti 
a bezpečnost informací. 
 
Jaká pravidla se vztahují na použití vašich osobních údajů? 
Právním základem, který upravuje zpracování vašich osobních údajů Evropským účetním dvorem, je 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a 
o volném pohybu těchto údajů.  
Žádosti o informace a dokumenty budou vyřizovány v souladu s článkem 15 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, článkem 42 Listiny základních práv a rozhodnutím EÚD č. 12-2005 Evropského účetního 
dvora o přístupu veřejnosti k dokumentům EÚD, ve znění rozhodnutí EÚD č. 14-2009. 
 
Jaké osobní údaje shromažďujeme? 
Vaše jméno a příjmení, adresu elektronické pošty, IP adresu, pohlaví, státní příslušnost a případné 
další osobní údaje, které se rozhodnete sdělit a s jejichž zpracováním souhlasíte. 
 
Kdo má k vašim údajům přístup a komu budou poskytnuty? 
K vašim osobním údajům mají přístup a zpracovávají je pracovníci právní služby EÚD, a to v nezbytně 
nutném rozsahu. Údaje mohou být poskytnuty jiným útvarům EÚD, bude-li to nutné k vyřízení vaší 
žádosti (například jinému útvaru EÚD zodpovídajícímu za předmět dotazu uvedený v žádosti).  
Vaše osobní údaje mohou být předány dalším příjemcům: interním a externím auditorům, ředitelství 
EÚD pro překlady (vyžaduje-li se překlad), pověřenci pro ochranu osobních údajů, evropskému 
inspektorovi ochrany údajů, veřejnému ochránci práv, pokud podáte stížnost, nebo jinému orgánu či 
instituci EU. 
 
Jak bráníme možnému zneužití vašich údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim? 
Údaje, které jsme o vás shromáždili, jsou bezpečně uloženy v datovém centru EÚD, které se nachází 
v Lucemburku. Vztahují se tak na vás různá opatření, která jsme přijali, abychom chránili dostupnost, 
integritu a důvěrnost našich vlastních elektronických aktiv. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=CS
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC12_2005/DEC12_2005_CS.PDF
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014cs.pdf


Přístup k osobním údajům má pouze omezená skupina uživatelů. Přístupová práva se udělují jen 
v nezbytně nutném rozsahu s ohledem na úlohu, pozici a pracovní povinnosti příslušné osoby. S tím, 
jak se mění úkoly přidělené daným zaměstnancům, se tato práva průběžně aktualizují.  
Celkovou odpovědnost za uplatňování pravidel týkajících se přístupových práv a za soulad s pravidly 
o ochraně údajů nese generální tajemník EÚD, ale jednotlivé povinnosti související s těmito oblastmi 
delegoval na různé subjekty.  
Pracovník EÚD pro bezpečnost informací zajišťuje, aby naše politika v oblasti bezpečnosti informací 
byla správně uplatňována a aby byla ověřena účinnost souvisejících kontrol.  
 
Jak dlouho vaše údaje uchováváme? 
Vaše osobní údaje budou smazány z registru ECA-INFO pět (5) let poté, co jste žádost předložili. 
 
Jaká máte práva? 
Vaše práva související s vašimi osobními údaji jsou uvedena v článcích 17–24 nařízení (EU) 2018/1725. 
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, a pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné, 
máte právo na jejich opravu bez zbytečného odkladu.  
Za určitých podmínek máte právo nás požádat o výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich 
použití. V příslušných případech máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních 
údajů z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací a dále máte právo na přenositelnost údajů. 
Můžete nás požádat, abychom (v možné míře) oznámili jakékoli změny ve vašich osobních údajích 
dalším stranám, kterým byly vaše údaje zpřístupněny. 
Vaši žádost zvážíme, přijmeme rozhodnutí a informujeme vás o něm bez zbytečného odkladu a 
v každém případě do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti. Tato lhůta může být v případě nutnosti 
prodloužena o dva další měsíce. 
Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce údajů s využitím kontaktních informací uvedených 
níže. 
 
Na koho se můžete obrátit v případě dotazů či stížností? 
Prvním kontaktním místem je správce údajů na adrese eca-info@eca.europa.eu. 
Máte-li zájem o další informace nebo pokud chcete podat stížnost na zpracování svých osobních 
údajů, můžete kontaktovat také pověřence pro ochranu osobních údajů: 
Evropský účetní dvůr 
pověřenec pro ochranu osobních údajů 
12 rue Alcide de Gasperi 
1615 Lucemburk 
LUCEMBURSKO 
E-mail: eca-data-protection@eca.europa.eu 
 
V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte také právo kdykoliv podat stížnost 
k evropskému inspektorovi ochrany údajů (edps@edps.europa.eu). 


