Egyedi adatvédelmi nyilatkozat
Konzultáció az európai szakmai kártya (EPC) ápolók, orvosok, gyógyszerészek,
gyógytornászok, mérnökök, hegyi túravezetők és ingatlanügynökök számára
történő bevezetéséről
1.

A KONZULTÁCIÓ CÉLJA

E konzultáció célja a témában érdekelt, illetve érintett felek véleményének felmérése és
adott esetben az interneten történő közzététele. A konzultációért és a közzétételért
adatkezelői minőségben Martin FROHN, a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság
egységvezetője tartozik felelősséggel.
Tekintettel arra, hogy az online konzultáció során személyes adatok gyűjtésére és
feldolgozására kerül sor, alkalmazni kell a személyes adatok közösségi intézmények és
szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen
adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletet.
2.

MILYEN

SZEMÉLYES INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK,
ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL FOLYIK AZ ADATGYŰJTÉS?

ÉS

MILYEN

TECHNIKAI

Azonosító adatok
A bekért és a későbbiekben feldolgozott személyes adatokat a konzultációban való
részvételhez kell megadni. Közéjük tartozik többek között a résztvevők utó- és
vezetékneve, foglalkozása, levelezési és e-mail címe, telefon- és faxszáma, és idetartozik
a témával kapcsolatos véleményük is.
A konzultációban részt vevő belső munkatársakat egyes esetekben a Sysper2 rendszer,
illetve a ComRef adatbázis segítségével lehet – megfelelő mintavételi eljárással –
kiválasztani. A kapott listák alapján az adatkezelő meghívót tud kiküldeni az
érintetteknek, felkérve őket a konzultációban való részvételre.
A konzultáció megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatban végzett
személyesadat-feldolgozásra a Bizottság irányításához és működéséhez van szükség, a
Szerződések, konkrétan az Európai Unióról szóló szerződés 5. és 13. cikke, valamint az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 244–250. cikke által a Bizottságra ruházott
hatásköröknek megfelelően és az Európai Unióról szóló szerződés 1. és 11. cikkével
összhangban.
Technikai információ
A rendszer a munkamenet során ún. cookie-kat („sütiket”) alkalmaz annak érdekében,
hogy biztosítsa a válaszadó számítógépe és a szerver közötti kommunikációt.
Böngészőjét ezért úgy kell beállítania, hogy az elfogadja a cookie-kat. A rendszer
ugyanakkor nem gyűjt személyes vagy bizalmas információt az Ön számítógépéről, és
annak IP-címét sem rögzíti. A munkamenet lezárását követően a cookie-kat a rendszer
nem őrzi meg.

3.

KI

FÉR HOZZÁ AZ
AZOKAT?

ÖN

ÁLTAL MEGADOTT INFORMÁCIÓKHOZ, ÉS KI KAPJA MEG

A konzultáció során beérkezett válaszokat és észrevételeket a válaszadó nevével együtt
közzétesszük az interneten, kivéve ha a válaszadó arra hivatkozva nem járul hozzá
személyes adatainak nyilvánosságra hozatalához, hogy az megítélése szerint jogos
érdekeinek sérelméhez vezetne. Ebben az esetben a válaszok és észrevételek a válaszadó
neve nélkül is közzétehetők. Ellenkező esetben a válaszok és észrevételek közzétételére
nem kerül sor, és a Bizottság elvileg azok tartalmát sem veszi figyelembe. A személyes
adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos kifogásokat mindig a konzultációért
felelős szervezeti egységnek kell megküldeni (lásd az alábbiakban feltüntetett
elérhetőségi adatokat).
4.

HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZ ÖN ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT ADATOK VÉDELMÉT?

Válaszait és a megfogalmazásukhoz választott nyelv kódját az Európai Bizottság
adatközpontjában működtetett biztonságos és védett adatbázis rögzíti. Az adatbázis a
Bizottság ilyen típusú szerverekre és szolgáltatásokra vonatkozó – a Biztonsági
Igazgatóság által kidolgozott – biztonsági határozatai és rendelkezései által előírt módon
működik. Az adatbázishoz az Európai Bizottságon kívüli személyek nem férnek hozzá. A
Bizottság munkatársai felhasználói azonosító/jelszó birtokában léphetnek be az
adatbázisba.
Az alkalmazáshoz titkosítás nélküli kapcsolat révén, szokványos http protokoll
használatával lehet hozzáférni.
5.

HOGYAN

LEHET A MEGADOTT INFORMÁCIÓKAT ELLENŐRIZNI, MÓDOSÍTANI,
ILLETVE TÖRÖLNI?

Ha ellenőrizni szeretné, hogy a felelős adatkezelő az Ön személyes adatai közül melyeket
tárolja, illetve ha módosítani, javítani vagy törölni kívánja azokat, kérjük, az alábbiakban
megadott elérhetőségi adatok segítségével vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel, és
ismertesse részletesen kérését.
6.

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT?

Személyes adatai felkerülnek arra az elérhetőségi adatokat tartalmazó listára, amelyhez a
Bizottság belső munkatársai férhetnek hozzá abból a célból, hogy a Bizottság
tevékenységeivel kapcsolatban a jövőben felvegyék Önnel a kapcsolatot. Ha Ön ehhez
nem járul hozzá, kérjük, hogy az alábbiakban megadott elérhetőségi adatok segítségével
forduljon az adatkezelőhöz, és ismertesse részletesen kérését.
7.

ELÉRHETŐSÉGEINK

Ha ellenőrizni szeretné, hogy a felelős adatkezelő az Ön személyes adatai közül melyeket
tárolja, illetve ha módosítani, javítani vagy törölni kívánja azokat, továbbá ha kérdése
van a konzultációval, az annak során feldolgozott információkkal vagy jogaival
kapcsolatban, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségi adatok segítségével vegye fel a
kapcsolatot az adatkezelő felügyelete alatt dolgozó illetékes munkatársakkal:
2

Unit E4 Free Movement of Professionals, Directorate General Internal Market and
Services (Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság, E-4 csoport: „A szakemberek
szabad mozgása”)
Tel.: +322 2993757
Fax: +322 2959331
MARKT-E4-EPC@ec.europe.eu
8.

JOGORVOSLAT

Vitás esetekkel kapcsolatban panasszal az európai adatvédelmi biztoshoz lehet fordulni.
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