DATASKYDD – SÄRSKILT MEDDELANDE OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
FÖRFRÅGNINGAR OM INFORMATION OCH TILLGÅNG TILL DOKUMENT

Detta meddelande gäller Europeiska revisionsrättens behandling av de personuppgifter som lämnas
av enskilda som fyller i kontaktformuläret och väljer kategorin ”Allmänna frågor” eller som skickar en
förfrågan om information eller tillgång till dokument till revisionsrätten.
Här förklarar vi hur Europeiska revisionsrätten behandlar dina personuppgifter och säkerställer
skyddet av dem.
Genom att kontakta revisionsrätten godkänner du de rutiner för behandling av personuppgifter som
beskrivs i det här meddelandet.
Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?
Behandlingen av personuppgifter i samband med förfrågningar om information eller tillgång till
dokument sker under ansvar av chefen för rättstjänsten, som är personuppgiftsansvarig.
Varför samlar vi in dina uppgifter?
Det enda syftet är att vi snabbt och på ett tillfredsställande sätt ska kunna dels besvara alla frågor om
information eller tillgång till dokument som allmänheten ställer till revisionsrätten, dels svara
personer som på frivillig basis tillhandhåller information till revisionsrätten.
Vilka regler styr användningen av dina uppgifter?
Den rättsliga ramen för revisionsrättens behandling av personuppgifter är 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.
Förfrågningar om information och dokument kommer att behandlas enligt artikel 15 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt, artikel 42 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och
Europeiska revisionsrättens beslut nr 12/2005 om allmänhetens tillgång till revisionsrättens
handlingar, ändrat genom Europeiska revisionsrättens beslut nr 14/2009.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Ditt för- och efternamn, e-postadress, kön, nationalitet och alla övriga personuppgifter som du väljer
att ange och som du samtycker till att de behandlas.
Vem har tillgång till dina uppgifter och till vem lämnas de ut?
Personalen vid revisionsrättens rättstjänst har tillgång till och kommer att behandla dina
personuppgifter i enlighet med principen om behovsenlig behörighet. Uppgifterna kan komma att
delas med andra avdelningar inom revisionsrätten om detta bedöms nödvändigt för att vi ska kunna
svara på din fråga (exempelvis om en annan av revisionsrättens avdelningar är behörig inom det ämne
som anges i förfrågan).
Dina personuppgifter kan komma att överföras till andra mottagare: interna och/eller externa
revisorer, revisionsrättens översättningsdirektorat (om översättning behövs), dataskyddsombudet,
Europeiska datatillsynsmannen eller Europeiska ombudsmannen om du inger ett klagomål.

Vilka skyddsåtgärder vidtas för att dina personuppgifter inte ska kunna användas felaktigt eller nås
av obehöriga?
De uppgifter vi har om dig lagras säkert i revisionsrättens datacentrum som ligger i Luxemburg. Du
omfattas därmed av de många åtgärder som vi har vidtagit för att skydda våra egna elektroniska
tillgångar avseende tillgänglighet, integritet och sekretess.
Tillgången till personuppgifter är begränsad till en specifik grupp av användare. Tillgång beviljas
användare med behovsenlig behörighet och med hänsyn till den aktuella personens 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 han har delegerat detta
ansvar till olika enheter.
Revisionsrättens informationssäkerhetsansvarige säkerställer att vår informationssäkerhetspolicy
tillämpas korrekt och att de tillhörande kontrollernas effektivitet testas.
Hur länge behåller vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter kommer att raderas från revisionsrättens ECA-INFO-register fem (5) år efter det
datum då du skickade in din förfrågan.
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 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 på adressen eca-info(at)eca.europa.eu.
Vill du ha mer information eller klaga på behandlingen av dina personuppgifter kan du även kontakta
dataskyddsombudet.
Europeiska revisionsrätten
Dataskyddsombudet
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG
E-mail: eca-data-protection(at)eca.europa.eu
Du har också rätt att när som helst framföra ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter
till Europeiska datatillsynsmannen (edps(at)edps.europa.eu).

