DATABESKYTTELSE - SPECIFIK DATABESKYTTELSESERKLÆRING
ANMODNINGER OM OPLYSNINGER OG AKTINDSIGT

Denne databeskyttelseserklæring vedrører Den Europæiske Revisionsrets behandling af de
personoplysninger, der afgives af personer, som udfylder kontaktformularen og vælger kategorien
"Generelle spørgsmål" eller sender Revisionsretten en anmodning om oplysninger eller aktindsigt.
Det beskrives nedenfor, hvordan Revisionsretten behandler dine personoplysninger og beskytter dit
privatliv.
Ved at kontakte Revisionsretten accepterer du de datapraksis, der er beskrevet i denne erklæring.
Hvem er ansvarlig for håndteringen af dine oplysninger?
Ansvaret for databehandling vedrørende anmodning om oplysninger eller aktindsigt hører under
lederen af Den Juridiske Tjeneste, som er den dataansvarlige.
Hvorfor indsamler vi dine oplysninger?
Det eneste formål er at reagere hurtigt og tilfredsstillende på alle anmodninger om
oplysninger/aktindsigt, som Revisionsretten modtager fra offentligheden, og på alle henvendelser fra
personer, der frivilligt indsender information til Revisionsretten.
Hvilke regler gælder for anvendelsen af dine oplysninger?
Retsgrundlaget for Revisionsrettens behandling af personoplysninger er fastsat i Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og
agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
Anmodninger om oplysninger og dokumenter vil blive behandlet i overensstemmelse med artikel 15 i
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 42 i chartret om grundlæggende
rettigheder og Revisionsrettens afgørelse nr. 12/2005 om aktindsigt i Revisionsrettens dokumenter,
som ændret ved Revisionsrettens afgørelse nr. 14/2009.
Hvilke personoplysninger indsamler vi?
Fornavn, efternavn, e-mailadresse, køn, nationalitet og eventuelle andre oplysninger, som du har valgt
at afgive og accepteret at lade behandle.
Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvem videregives de til?
Personalet i Revisionsrettens Juridiske Tjeneste har adgang til og vil behandle dine personoplysninger
efter "need-to-know"-princippet. Oplysningerne kan deles med andre tjenester i Revisionsretten, hvis
dette skønnes nødvendigt for besvarelsen af din anmodning (f.eks. den tjeneste i Revisionsretten, som
er ansvarlig for det emne, der er omtalt i anmodningen).
Hvis du indgiver en klage, kan dine personoplysninger blive overført til andre modtagere: interne
og/eller eksterne revisorer, Revisionsrettens Oversættelsesdirektorat (hvis oversættelse er påkrævet),
databeskyttelsesrådgiveren, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse eller Den Europæiske
Ombudsmand.

Hvordan beskytter vi dine oplysninger mod misbrug eller uautoriseret adgang?
De oplysninger, vi har om dig, opbevarer vi på sikker vis i Revisionsrettens datacenter, som ligger i
Luxembourg. Du er således dækket af de talrige foranstaltninger, vi har truffet for at sikre vores egne
elektroniske aktivers tilgængelighed, integritet og fortrolighed.
Kun en specifik brugergruppe har adgang til personoplysninger. Adgangsrettigheder gives på et needto-know-grundlag under hensyntagen til den pågældende persons rolle, stilling og ansvar. Disse
rettigheder ajourføres løbende, i takt med at personalets opgaver ændrer sig.
Revisionsrettens generalsekretær har det overordnede ansvar for at gennemføre reglerne om
adgangsrettigheder og for at sikre overholdelse af reglerne om databeskyttelse, men han har
delegeret ansvaret på disse områder til forskellige enheder.
Revisionsrettens informationssikkerhedsansvarlige sikrer, at vores informationssikkerhedspolitik
gennemføres korrekt, og at effektiviteten af de relaterede kontroller testes.
Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?
Dine personoplysninger vil blive slettet fra ECA-INFO's register fem (5) år efter, at du indsendte din
anmodning.
Hvilke rettigheder har du?
Dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger er fastsat i artikel 17-24 i forordning (EU)
2018/1725.
Du har ret til adgang til dine personoplysninger og til uden unødig forsinkelse at få dem berigtiget,
hvis de er urigtige eller ufuldstændige.
Under visse omstændigheder har du ret til at anmode os om, at vi sletter dine personoplysninger eller
begrænser anvendelsen af dem. I relevante tilfælde har du til enhver tid ret til af grunde, der vedrører
din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og ret til
dataportabilitet.
Du kan anmode om, at vi så vidt muligt underretter andre parter, til hvem oplysninger om dig er
videregivet, om eventuelle ændringer i dine personoplysninger.
Vi behandler din anmodning, træffer en afgørelse og meddeler den til dig uden unødig forsinkelse og i
alle tilfælde senest en måned efter modtagelsen af anmodningen. Denne periode kan om nødvendigt
forlænges med to måneder.
Du kan udøve dine rettigheder ved at henvende dig til den dataansvarlige, jf. nedenstående
kontaktoplysninger.
Hvem skal du henvende dig til, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage?
Det første kontaktpunkt er den dataansvarlige på adressen eca-info(at)eca.europa.eu.
Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller ønsker at klage over behandlingen af dine
personoplysninger, kan du også kontakte databeskyttelsesrådgiveren:
Den Europæiske Revisionsret
Databeskyttelsesrådgiveren
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
E-mail: eca-data-protection(at)eca.europa.eu
Du har også til enhver tid ret til at indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps(at)edps.europa.eu).

