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COMM.C.3.002/RCA

Príloha IV
Európske dokumentačné centrá
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
1. Úvod
V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame všetky
poskytnuté osobné údaje, ako ich zbierame, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme
ich ochranu, ako získané informácie používame a aké práva máte v súvislosti s vašimi
údajmi (právo na prístup, opravu, zablokovanie atď.).
Európske inštitúcie sú povinné chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Keďže sa v rámci
tejto služby/aplikácie zbierajú a ďalej spracúvajú osobné údaje, vzťahujú sa na ňu
ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/20011 z 18. decembra
2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a
orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Toto vyhlásenie sa vzťahuje na zamestnancov pracujúcich v Európskych
dokumentačných centrách, ktorí nemajú žiadny zmluvný vzťah s Európskou komisiou.
Takíto zamestnanci sú v pravidelnom kontakte s útvarmi Komisie.
Európske dokumentačné centrá predstavujú sieť na podporu a rozvoj výskumných,
informačných a komunikačných činností v oblasti európskej integrácie. Komisia
neposkytuje Európskym dokumentačným centrám žiadny priamy finančný príspevok.
Zabezpečuje však bezplatnú distribúciu publikácií a školenia pre zamestnancov
európskych dokumentačných centier.
Toto vyhlásenie vydáva Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike.
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Nariadenie (ES) č. 45/2001 (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001).

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË — Tel. +32 2 299 1111
Kancelária: L-56 03/009 — Tel. priama linka: +32 2 299 6113
Rui.CAVALEIRO@ec.europa.eu

2. Prečo spracúvame vaše údaje?
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu (GR COMM) zhromažďuje a používa osobné
informácie na účely interakcie so zamestnancami pracujúcimi v Európskych
dokumentačných centrách, ktorí nie sú zamestnancami Európskej komisie, ale pracujú
pre iné inštitúcie.
3. Ktoré údaje zhromažďujeme a spracúvame?
Zbierajú sa a ďalej spracúvajú tieto osobné údaje:


meno;



funkcia;



kontaktné údaje (adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, číslo mobilného
telefónu, faxové číslo, poštová adresa, spoločnosť a oddelenie, krajina pobytu, IP
adresa).
4. Ako dlho uchovávame vaše údaje?

GR COMM uchováva údaje len počas obdobia potrebného na splnenie účelu
zhromažďovania alebo ďalšieho spracovania.
Vaše údaje sa okamžite vymažú po tom, čo opustíte Európske dokumentačné centrum
alebo dôjde k vypovedaniu partnerskej dohody medzi Zastúpením Európskej komisie a
hostiteľskou štruktúrou.
5. Ako chránime vaše údaje?
Všetky údaje v elektronickom formáte (e-mailové správy, dokumenty, nahrané súbory
údajov atď.) sa uchovávajú buď na serveroch Európskej komisie alebo jej
subdodávateľov, na ktorých operácie sa vzťahuje bezpečnostné rozhodnutie Európskej
komisie zo 16. augusta 2006 [K(2006) 3602] o bezpečnosti informačných systémov
používaných Európskou komisiou.
Zmluvní partneri Komisie sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou, ktorá sa vzťahuje na
akékoľvek operácie spracúvania vašich údajov vykonané v mene Komisie, a povinnosťou
zachovávania dôvernosti vyplývajúcou z transpozície smernice 95/46/EHS.
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6. Kto má prístup k vašim údajom a komu sa poskytujú?
Prístup k vašim údajom sa poskytuje oprávneným zamestnancom podľa zásady „potreba
poznať“. Na týchto zamestnancov sa vzťahujú z právnych predpisov vyplývajúce
povinnosti, resp. ďalšie dohody o zachovaní dôvernosti.
Vaša funkcia a kontaktné údaje budú uverejnené na webovom sídle EÚ bez obmedzenia.
Vaša e-mailová adresa sa bude používať na zasielanie všeobecných informácií o EÚ.
Európska komisia môže vaše osobné údaje poskytnúť externým subjektom na účely
organizácie podujatí.
7. Aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť?
Podľa nariadenia (ES) č. 45/2001 máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ich
opravu a/alebo zablokovanie v prípade, že sú údaje nepresné alebo neúplné. Svoje práva
môžete uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa údajov alebo v prípade sporu úradníka
pre ochranu údajov a prípadne európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 8.
8. Kontaktné údaje
Ak máte pripomienky alebo otázky, akékoľvek obavy alebo sťažnosti, pokiaľ ide o zber a
používanie osobných údajov, neváhajte sa skontaktovať s prevádzkovateľom pomocou
týchto kontaktných údajov:
V prvom rade, poverený prevádzkovateľ údajov:
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike
Adresa: Palisády 29, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Telefónne číslo: +421 (2) 54 43 17 18
Faxové číslo: +421 (2) 54 43 29 72
E-mailová adresa: comm-rep-sk@ec.europa.eu

Následne, v prípade potreby, prevádzkovateľ údajov:


Vedúci oddelenia C.3 „Kontakt s občanmi“ generálneho riaditeľstva pre
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komunikáciu, comm-c3@ec.europa.eu
Kontaktovať môžete aj nasledujúce osoby:



Úradník
Komisie
pre
ochranu
údajov:
DATA-PROTECTIONOFFICER@ec.europa.eu
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov: edps@edps.europa.eu.
9. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Úradník Komisie pre ochranu údajov zverejňuje register všetkých operácií spracovania
osobných údajov. Prístup k zoznamu je na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/dpo-register
Toto osobitné spracovanie bolo úradníkovi Komisie pre ochranu údajov oznámené
prostredníctvom tohto odkazu: DPO-917.3.

Prečítané a schválené:


Dátum a podpis:

_______________________________

_______________________________________________
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