KOMISJA EUROPEJSKA

OCHRONA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu i
ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych: Przetwarzanie danych osobowych związanych ze
spotkaniami i imprezami
Administrator danych: Komisja Europejska
Numer w rejestrze: DPR-EC-01063
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1.

Wprowadzenie
Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) jest zobowiązana do ochrony Państwa danych
osobowych i do poszanowania Państwa prywatności. Komisja gromadzi i przetwarza dane
osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z
dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i
swobodnego przepływu takich danych (uchylającym rozporządzenie (WE) nr 45/2001).
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia powody przetwarzania Państwa
danych osobowych, sposób, w jaki gromadzimy i przetwarzamy wszystkie przekazane dane
osobowe oraz zapewniamy ich ochronę, sposób korzystania z tych informacji, a także prawa
przysługujące Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Podano w nim
również dane kontaktowe odpowiedniego administratora danych, u którego mogą Państwo
dochodzić swoich praw, inspektora ochrony danych i Europejskiego Inspektora Ochrony
Danych.
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych
przez Komisję podczas zarządzania posiedzeniami i wydarzeniami organizowanymi przez
przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

2.

Dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Celem przetwarzania danych jest zapewnienie właściwej organizacji i obsługi spotkań,
warsztatów, seminariów, posiedzeń wyjazdowych i innych podobnych imprez
organizowanych lub współorganizowanych przez przedstawicielstwo dla ogółu
społeczeństwa, mediów lub różnych zainteresowanych stron, w tym dni informacyjnych/dni
otwartych, dialogów obywatelskich, seminariów itp. (zwanych dalej „spotkaniami lub
imprezami”) oraz właściwego zarządzania nimi. Dane osobowe są gromadzone, aby
zapewnić rozpowszechnianie wśród mediów, obywateli i zainteresowanych stron informacji
na temat działań Komisji oraz celów i kierunków jej polityk i działań.
W szczególności dane osobowe mogą być gromadzone w następujących celach:








organizowanie spotkań lub imprez;
wysyłanie e-maili/listów (w tym zaproszeń) ręcznie lub w sposób
elektroniczny/zautomatyzowany;
publikowanie i dzielenie się listami uczestników/listami obecności;
przetwarzanie klauzul „opt-in” (wyraźne zezwolenia, np. udział w imprezie,
subskrypcja na biuletyn) gromadzonych za pośrednictwem internetowych
formularzy rejestracyjnych (zob. również pkt 3);
gromadzenie wykazów/list dystrybucyjnych na potrzeby spotkań lub imprez oraz
zarządzanie nimi;
gromadzenie danych osobowych związanych z bezpieczeństwem i kontrolą dostępu
do pomieszczeń Komisji/przedstawicielstwa/pomieszczeń zewnętrznych i
zarządzanie nimi;
publikowanie protokołów obrad, sprawozdań, ogłoszeń, postępowań, wiadomości,
biuletynów, zdjęć, transmisji internetowej i/lub nagrań dźwiękowych i nagrań wideo
prelegentów i uczestników (na żywo), prezentacji prelegentów, w tym w
internecie/intranecie,
w
kontekście
imprez
organizowanych
przez
przedstawicielstwo;
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gromadzenie wykazów/list dystrybucyjnych na potrzeby spotkań, komunikatów i
publikacji oraz zarządzanie nimi;

Na spotkaniu/imprezie będą prowadzone na żywo transmisje internetowe i nagrania
audiowizualne z wystąpień prelegentów, organizatorów i uczestników, a także będą robione
zdjęcia prelegentów oraz zdjęcia panoramiczne uczestników i organizatorów w kontekście
spotkania/imprezy i publikowane na stronie lub w miejscu wskazanym w oświadczeniu o
ochronie prywatności związanym z daną imprezą.
Publiczność lub inni uczestnicy niebędący prelegentami nie są fotografowani indywidualnie
lub w grupach. Mogą oni jednak znaleźć się na zdjęciach panoramicznych obejmujących całą
imprezę/publiczność.
Uczestnicy, którzy nie chcą brać udziału w wyżej opisanej transmisji internetowej i
zapisie/publikacji, mogą zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
3.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ:
1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej instytucji lub
organowi Unii (art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2018/1725).
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania przez Komisję Europejską jej zadań
leżących w interesie publicznym, jak przewidziano w art. 11 i 13 Traktatu o Unii
Europejskiej oraz w art. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Operacje przetwarzania danych osobowych związane z działaniami komunikacyjnymi
prowadzonymi przez przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, działania prowadzone w
ramach dialogów obywatelskich i „partnerstw” są zadaniami wynikającymi z
prerogatyw własnych Komisji na poziomie instytucjonalnym, zgodnie z art. 58 ust. 2 lit.
d) rozporządzenia (WE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad
finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 193 z
30.7.2018, s. 1).
2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy (art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2018/1725).
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wypełnienia zobowiązań umownych
wynikających z umów między przedstawicielstwami Komisji Europejskiej a jej
partnerami przy organizowaniu imprez.
3) Wyraził(-a) Pan(-i) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub kilku
konkretnych celach (art. 5 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/1725)
W odniesieniu do konkretnych czynności przetwarzania wymagana jest zgoda osoby,
której dane dotyczą. Zgodnie z art. 3 ust. 15 i art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1725

zgoda musi być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna i może być wyrażona
za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej za pomocą elektronicznego
formularza rejestracyjnego lub w innej formie pisemnej.
Państwa zgoda jest wymagana w odniesieniu do następujących działań w trakcie
spotkania/imprezy (w stosownych przypadkach):
 w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych związanych z Państwa
wymaganiami żywieniowymi lub dotyczącymi dostępu;
 w odniesieniu do udostępniania listy uczestników spotkania/imprezy zawierającej
Państwa imię i nazwisko oraz powiązanie z innymi uczestnikami. Ponadto dalsze
informacje będą udzielane, jeżeli zostaną określone szczególne powody takiego
udostępniania (np. do celów przyszłej współpracy);
 w odniesieniu do udostępniania listy uczestników spotkania/imprezy zawierającej
Państwa imię i nazwisko oraz powiązanie z innymi uczestnikami, aby możliwe było
utworzenie grup roboczych w celu kontynuowania współpracy zainicjowanej podczas
spotkania/imprezy;
 w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu zaproszenia Państwa na
imprezy, które administrator danych może w przyszłości zorganizować;
 w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu zarządzania subskrypcją na
biuletyn administratora danych;
 w odniesieniu do przetwarzania zgody na robienie zdjęć, prowadzenie transmisji
internetowej na żywo i/lub nagrań audio i wideo prelegentów i uczestników podczas
spotkania/imprezy.
Jeżeli udzielą Państwo takiej zgody, jest to wyraźna zgoda na przetwarzanie danych
osobowych w tych konkretnych celach na podstawie art. 5 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE)
2018/1725. Mogą Państwo udzielić zgody za pomocą wyraźnego działania
potwierdzającego, zaznaczając odpowiednie pole (pola) na formularzu rejestracji online.
Uzyskaliśmy zgodę bezpośrednio od Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który jest rozpowszechniany podczas
spotkania, lub w formie klauzuli opt-in przewidzianej w elektronicznym formularzu
rejestracji. Zgoda na te usługi może zostać wycofana w każdej chwili, a szczegółowe
informacje o tym, jak ją wycofać, zostaną zawarte w oświadczeniu o ochronie prywatności
związanym z danym spotkaniem/imprezą.
4.

Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?
W celu przeprowadzenia operacji przetwarzania danych administrator danych może
gromadzić następujące kategorie danych osobowych:
-

Dane dotyczące tożsamości: imię i nazwisko, płeć (dla właściwego tytułu),
stanowisko/tytuł, nazwa organizacji, adres pocztowy, kod pocztowy, miejscowość/kod
pocztowy, państwo, adres e-mail, numer telefonu / telefonu komórkowego, numer
kierunkowy); obywatelstwo, data urodzenia, numer paszportu lub dowodu tożsamości
oraz data wydania i wygaśnięcia (w przypadku dostępu do pomieszczeń, w których
odbywa się spotkanie/impreza); identyfikatory internetowe (identyfikator urządzenia,
adres IP i/lub identyfikator pliku cookie);
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-

doświadczenie zawodowe: stanowisko/tytuł, nazwa organizacji, dziedziny wiedzy
fachowej, dziedziny zainteresowania;

-

informacje finansowe (takie jak numer karty płatniczej lub rachunku bankowego) mogą
być zbierane w celu uiszczenia opłat za udział w spotkaniu/imprezie lub w celu zwrotu
kosztów;

-

wymagania żywieniowe (o ile występują) lub szczególne wymagania dotyczące dostępu
lub wnioski o pomoc fizyczną;

-

dane osobowe dostępne za pośrednictwem treści audiowizualnych (np. fotografie,
obrazy, sesje zdjęciowe, prezentacje itp.), które mogą być dostępne w
internecie/intranecie w kontekście spotkań i w ramach działań Komisji Europejskiej
(tylko za wyraźną zgodą każdego z uczestników): nagrania dźwiękowe, nagrania wideo
lub wizerunek osoby, której dane dotyczą.

Administrator danych może przekazywać zagregowane lub wyodrębnione informacje innym
dyrekcjom Komisji lub innym instytucjom UE lub osobom trzecim do celów archiwizacyjnych
lub statystycznych.

5.

Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?
Administrator danych przechowuje Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres konieczny
do osiągnięcia celu, w którym dane te były gromadzone lub przetwarzane.
5.1 Dane osobowe dotyczące organizacji spotkania/imprezy i zarządzania nimi.
Dane osobowe podane podczas rejestracji, przed imprezą, w jej trakcie lub po jej
zakończeniu, będą przechowywane przez pięć (5) lat po spotkaniu/imprezie. Wszystkie
dokumenty w formie papierowej i elektronicznej dotyczące codziennej korespondencji i
sprawozdań zawierających dane zagregowane, w tym dokumenty ARES, są
przechowywane przez okres dziesięciu (10) lat zgodnie z postanowieniami wspólnego
wykazu danych zatrzymywanych na poziomie Komisji (SEC(2019) 900/2). Zostaną one
zarchiwizowane zgodnie z ramami prawnymi Komisji i będą przechowywane w
systemie ARES („Advanced Records System”) pod nadzorem Sekretariatu Generalnego
(DPO-1530.4).
5.2 Okres zatrzymywania danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dostępu do
budynków Komisji jest regulowany zapisami w rejestrze komisyjnego systemu kontroli
dostępu fizycznego (DPR-EC-00655.1). Dane są przechowywane do czasu zakończenia
relacji między jednostką a Komisją plus sześć (6) miesięcy i będą się różnić w zależności
od rodzaju relacji (np. dane odwiedzających będą przechowywane do końca wizyty plus
sześć (6) miesięcy).
5.3 Dane osobowe związane z wymaganiami żywieniowymi lub dotyczące dostępu zostaną
usunięte, jak tylko przestaną być potrzebne do celów, do których zostały zebrane w
związku ze spotkaniem/imprezą, lecz nie później niż w ciągu 1 miesiąca od zakończenia
spotkania/imprezy.
5.4. Dane osobowe dostępne w treściach audiowizualnych

Materiał audiowizualny zgromadzony w trakcie spotkania/imprezy będzie
przechowywany przez trzy (3) miesiące po zakończeniu spotkania/imprezy, zanim
zostanie usunięty. (zob.: DPR-EC-01937: audiowizualny zapis spotkań).
Nagrania spotkania/imprezy transmitowane w internecie będą przechowywane przez
dwa (2) lata, zanim zostaną usunięte. (zob. DPR-EC-00306 – transmisja internetowa z
imprez organizowanych przez Komisję).
Wybrane treści audiowizualne mogą być archiwizowane do celów trwałego
zachowania, zgodnie z postanowieniami wspólnego wykazu danych zatrzymywanych na
poziomie Komisji (SEC(2019) 900/2), do celów historycznych, jakimi są
dokumentowanie, zachowywanie i publiczne udostępnianie historii i audiowizualnego
dziedzictwa Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej.
5.5 Dane osobowe udostępniane administratorowi danych do celów przyszłej
korespondencji elektronicznej (np. w celu otrzymywania biuletynów informacyjnych lub
zaproszeń na imprezy o podobnym charakterze) są przetwarzane zgodnie z rejestrem
przetwarzania DPR-EC-03928 (zarządzanie subskrypcją w celu uzyskania informacji) oraz
specjalnym oświadczeniem o ochronie prywatności, przygotowanym przez organizujące służby
Komisji.
6.

Jak chronimy i zabezpieczamy Państwa dane osobowe?
Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (wiadomości e-mail, dokumenty, bazy
danych, przesłane zestawy danych itp.) są przechowywane na serwerach Komisji. Wszystkie
operacje przetwarzania tych danych prowadzone są zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom)
2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów
teleinformatycznych w Komisji Europejskiej.
Podwykonawcy Komisji muszą przestrzegać specjalnej klauzuli umownej przy prowadzeniu
operacji przetwarzania danych osobowych w imieniu Komisji, a także muszą dopełniać
obowiązków w zakresie poufności danych wynikających z rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (RODO).
W celu ochrony Państwa danych osobowych Komisja wprowadziła szereg środków
technicznych i organizacyjnych. Środki techniczne obejmują odpowiednie działania w
zakresie bezpieczeństwa online, ryzyka utraty danych, modyfikowania danych lub
nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem oraz
charakterem przetwarzanych danych osobowych. Środki organizacyjne obejmują
ograniczenie dostępu do danych osobowych wyłącznie do upoważnionych osób, które z
uzasadnionych względów muszą mieć do nich dostęp do celów danej operacji
przetwarzania.

7.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych i komu są one ujawniane?
Dostęp do Państwa danych osobowych mają upoważnieni pracownicy instytucji UE i jej
podwykonawców, którzy odpowiadają za przeprowadzenie danej operacji przetwarzania
zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. Pracownicy ci muszą przestrzegać
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regulaminowych, a także – w razie potrzeby – dodatkowych zobowiązań do zachowania
poufności.
Upoważnieni pracownicy Komisji mają dostęp do danych osobowych dostarczonych przez
uczestników do celów rejestracji, do list uczestników, list mailingowych, plików papierowych
oraz elektronicznych zawierających informacje związane z codzienną korespondencją. Dane
te są niezbędne do organizacji spotkań oraz działań następczych i do zarządzania nimi.
Upoważnieni pracownicy służb przetwarzających Komisji i wykonawcy zewnętrzni mogą
otrzymać odpowiednie dane, aby zapewnić wymagane wsparcie logistyczne i organizacyjne.
Może to obejmować listy mailingowe i/lub sporządzanie własnych list mailingowych oraz
tworzenie własnych rejestrów w formie papierowej lub elektronicznej w oparciu o kontakty
z członkami panelu, na potrzeby organizacji spotkań. W przypadku spotkań, w których
uczestniczą wykonawcy zewnętrzni lub które są zarządzane przez nich, wymiana informacji z
uczestnikami może odbywać się w celu zorganizowania podróży i zakwaterowania oraz
zaspokojenia ewentualnych wymogów żywieniowych.
Przed imprezami organizowanymi w siedzibie instytucji UE służby bezpieczeństwa mogą
gromadzić i przetwarzać dane osobowe uczestników w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Usługi w zakresie bezpieczeństwa powinny być interpretowane jako usługi zlecane przez
instytucje UE.
7.1 Pliki cookie
Pliki cookie to krótkie pliki tekstowe przechowywane przez stronę internetową na
urządzeniu użytkownika (takim jak komputer, tablet lub telefon). Pliki cookie są
wykorzystywane do zapewnienia technicznego funkcjonowania strony (funkcjonalne pliki
cookie) lub do gromadzenia danych statystycznych (analityczne pliki cookie).
Jeżeli rejestracja na spotkanie/imprezę ma miejsce za pośrednictwem strony internetowej
Komisji pliki cookie stosowane w tym celu przez Komisję na urządzeniu osoby rejestrującej
się będą objęte polityką dotyczącą plików cookie Komisji, która jest dostępna pod adresem:
https://ec.europa.eu/info/cookies_en.
W trakcie wizyty na stronie(-ach) podczas spotkania/imprezy oraz przy okazji rejestracji, w
specjalnym oświadczeniu o ochronie prywatności wskażemy, jak długo będziemy
przechowywali Państwa historię przeglądania. Informacje te zostaną następnie usunięte.
Operacje gromadzenia, agregacji i anonimizacji danych są prowadzone w centrum danych
Komisji Europejskiej z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Pliki cookie przechowuje Europa Analytics – serwis, za pomocą którego monitoruje się i
ocenia przydatność i efektywność stron internetowych portalu EUROPA Komisji
Europejskiej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rejestrze przetwarzania DPREC-00685 (Europa Analytics).
Zezwolenie na stosowanie plików cookie nie jest konieczne do funkcjonowania strony, ale
ułatwia użytkownikom przeglądanie jej zawartości. Pliki te można usunąć lub zablokować,
ale wówczas niektóre elementy strony internetowej spotkania/imprezy mogą nie działać
prawidłowo.

Informacje związane z plikami cookie nie są wykorzystywane do identyfikacji osób, których
dane dotyczą, a dane dotyczące preferencji są w pełni kontrolowane przez Komisję. Nie
używamy plików cookie do żadnych innych celów niż tutaj opisane.
Osoby, które nie wyrażają zgody na włączenie ich danych do naszych zanonimizowanych i
zagregowanych danych statystycznych, mogą to zaznaczyć na naszej stronie dotyczącej
plików cookie. Pliki cookie można dowolnie kontrolować lub usuwać.
7.2. Narzędzia informatyczne podmiotów trzecich, w tym media społecznościowe
W ramach szeroko wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych, w tym w mediach
społecznościowych, możemy wykorzystywać narzędzia informatyczne podmiotów trzecich w
celu informowania o spotkaniu lub imprezie. Szczegółowe informacje na temat korzystania
przez Komisję Europejską z mediów społecznościowych można znaleźć w rejestrze
przetwarzania danych DPR-EC-00073 (Korzystanie z mediów społecznościowych przez
Komisję Europejską).
Można obejrzeć nasze filmy wideo, które można również załadować na stronę jednego z
naszych serwisów społecznościowych, i śledzić linki z naszej strony kierujące do innych
odpowiednich mediów społecznościowych
W celu ochrony prywatności użytkowników podczas korzystania z narzędzi informatycznych
podmiotów trzecich do łączenia się z tymi usługami nie stosujemy plików cookie przy
pobieraniu naszych stron internetowych na komputer (lub inne urządzenie) użytkownika.
Użytkownicy nie są również bezpośrednio przekierowywani do serwisów mediów
społecznościowych ani innych stron. Tylko w przypadku gdy użytkownik kliknie odpowiedni
przycisk lub odtworzy film, plik cookie mediów społecznościowych zostanie zainstalowany
na urządzeniu. Jeżeli użytkownik nie kliknie żadnego przycisku ani filmu mediów
społecznościowych, podmioty trzecie nie zainstalują plików cookie na urządzeniu
użytkownika.
Podczas uzyskiwania dostępu do treści podmiotów trzecich na naszych stronach
internetowych pojawia się komunikat, który ostrzega użytkownika o konieczności
zaakceptowania szczegółowych warunków określonych przed podmioty trzecie, w tym ich
polityki wykorzystania plików cookie, nad którymi Komisja nie ma kontroli
Zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z odpowiednią polityką ochrony
prywatności stosowaną przez wykorzystywane narzędzia mediów społecznościowych.
Wyjaśniono w niej politykę gromadzenia danych osobowych i ich dalszego przetwarzania,
wykorzystywania danych, praw użytkowników oraz sposobów ochrony prywatności przez
użytkowników podczas korzystania z usług.
Korzystanie z narzędzia informatycznego podmiotu trzeciego nie oznacza, że Komisja
Europejska w jakikolwiek sposób wspiera dany podmiot lub jego politykę ochrony
prywatności. Jeżeli narzędzia informatyczne podmiotu trzeciego są w danym momencie
niedostępne, nie ponosimy odpowiedzialności za brak usługi w związku z takim przestojem.
7.3. Przekazywanie za granicę
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 Komisja Europejska może przekazać Państwa
dane osobowe odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
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W oświadczeniu o ochronie prywatności powinna zostać określona podstawa prawna
przekazania Państwa danych osobowych i może nią być jeden z następujących przepisów
prawnych:
1) decyzja Komisji stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do danego
kraju/sektora handlowego (art. 47 rozporządzenia (UE) 2018/1725);
2) odpowiednie zabezpieczenia (art. 48 rozporządzenia (UE) 2018/1725), jeżeli nie
wydano decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony w odniesieniu do
odpowiednich państw trzecich/sektorów handlowych. Konkretne oświadczenie o
ochronie prywatności zawiera (1) odniesienie do odpowiednich zabezpieczeń oraz (2)
środków, za pomocą których osoba, której dane dotyczą, może otrzymać ich kopię
lub wskazać, gdzie zostały one udostępnione;
3) odstępstwo (odstępstwa) dotyczące konkretnej(-ych) sytuacji, jeżeli nie wydano
decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony w odniesieniu do odpowiednich
państw trzecich/sektorów handlowych, ani nie określono odpowiednich
zabezpieczeń w odniesieniu do transferu.
Proszę zauważyć, że zgodnie z art. 3 pkt 13 rozporządzenia (UE) 2018/1725 organy publiczne
(np. Trybunał Obrachunkowy, Trybunał Sprawiedliwości UE), które mogą otrzymywać dane
osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców danych. Dalsze przetwarzanie tych danych
przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi
zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.
Informacje, które gromadzimy, nie zostaną przekazane żadnej osobie trzeciej, o ile nie
zostaniemy do tego zobowiązani – w określonym zakresie i w konkretnym celu – na mocy
prawa.
8.

Jakie prawa Państwu przysługują i jak można z nich korzystać?
Na mocy rozdziału III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725 mają Państwo określone
prawa jako „osoba, której dane dotyczą”. W odniesieniu do niniejszej operacji przetwarzania
danych mogą Państwo skorzystać z następujących praw:
- prawa dostępu do Państwa danych osobowych (art. 17 rozporządzenia (UE) 2018/1725);
- prawa do sprostowania danych w przypadku, gdy Państwa dane osobowe są
nieprawidłowe lub niekompletne (art. 18 rozporządzenia (UE) 2018/1725);
- prawa do usunięcia Państwa danych osobowych (art. 19 rozporządzenia (UE)
2018/1725);
- w stosownych przypadkach, prawa do ograniczenia przetwarzania Państwa danych
osobowych (art. 20 rozporządzenia (UE) 2018/1725);
- prawa do przenoszenia danych (art. 22 rozporządzenia (UE) 2018/1725),
- prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które
odbywa się zgodnie z prawem na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE)
2018/1725, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
Jeżeli użytkownik udzielił zgody na tę operację przetwarzania, może ją wycofać w dowolnym
momencie, powiadamiając o tym administratora danych. Wycofanie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych dokonanych przed
wycofaniem zgody.

Mogą Państwo dochodzić swoich praw, kontaktując się z administratorem danych lub, w
przypadku konfliktu, z inspektorem ochrony danych. W razie potrzeby można się również
zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do tych
organów podano w sekcji 9.
W przypadku gdy chcą Państwo dochodzić swoich praw w odniesieniu do jednej lub kilku
konkretnych operacji przetwarzania, proszę podać w Państwa wniosku ich opis (tj. ich
numer w rejestrze zgodnie z sekcją 10 poniżej).
9.

Dane kontaktowe
Administrator danych
Jeżeli chcą Państwo dochodzić swoich praw na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725
lub jeśli mają Państwo uwagi, pytania lub zastrzeżenia, bądź też jeżeli chcieliby Państwo
złożyć skargę dotyczącą gromadzenia i wykorzystania Państwa danych osobowych, prosimy
o skontaktowanie się z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce przesyłając email na następujący adres funkcyjnej skrzynki pocztowej: COMM-REP-PLDATAPROTECTION@ec.europa.eu .
Inspektor ochrony danych w Komisji Europejskiej
W kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na podstawie
rozporządzenia (UE) 2018/1725 można kontaktować się z inspektorem ochrony danych
(DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).
Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)
Mają Państwo prawo do odwołania się (tj. wniesienia skargi) do Europejskiego Inspektora
Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu), jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawa
wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w wyniku przetwarzania
Państwa danych osobowych przez administratora danych.

10. Gdzie można znaleźć więcej informacji?
Inspektor ochrony danych w Komisji publikuje rejestr wszystkich udokumentowanych i
zgłoszonych mu operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję. Rejestr ten jest
dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/dpo-register
Ta konkretna operacja przetwarzania została wpisana do rejestru publicznego inspektora
ochrony danych pod następującym numerem: DPR-EC-01063
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