Oświadczenie o ochronie prywatności
Konsultacje w sprawie wprowadzenia europejskiej legitymacji zawodowej dla
pielęgniarek, lekarzy, farmaceutów, fizjoterapeutów, inżynierów, przewodników
górskich i agentów nieruchomości
1.

CEL

Celem konsultacji jest zapoznanie się z opiniami zainteresowanych podmiotów i osób,
których dotyczą kwestie poruszone w konsultacjach, oraz ewentualne opublikowanie ich
w internecie. Urzędnikiem odpowiedzialnym za nie jest kierownik działu Martin
FROHN, z Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, pełniący funkcję
administratora danych.
Ze względu na fakt, że w ramach elektronicznej rejestracji gromadzi się i przetwarza
dane osobowe, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o
swobodnym przepływie takich danych.
2.

JAKIEGO

RODZAJU DANE OSOBOWE GROMADZIMY I PRZY UŻYCIU JAKICH
ŚRODKÓW TECHNICZNYCH?

Dane dotyczące tożsamości
Gromadzone, a następnie przetwarzane przez nas dane osobowe to dane podmiotów
przekazujących uwagi niezbędne do udziału w konsultacjach, takie jak imię, nazwisko,
zawód, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i faksu, a także ich poglądy na
kwestie będące przedmiotem konsultacji.
Uczestnicy będący pracownikami Komisji mogą w niektórych przypadkach zostać
odpowiednio wytypowani za pośrednictwem aplikacji Sysper2 lub ComRef. W wyniku
takiego typowania powstają listy adresatów, do których administrator danych wysyła
następnie zaproszenia do udziału w konsultacjach.
Przetwarzanie danych osobowych związane z organizacją i prowadzeniem niniejszych
konsultacji jest niezbędne do tego, aby Komisja mogła wykonywać swoje zadania
przewidziane w traktatach, w szczególności w art. 5 i 13 TUE i art. 244–250 TFUE, oraz
zgodnie z art. 1 i 11 TUE.
Informacje techniczne
System używa tzw. „cookies sesyjnych”, aby zapewnić łączność między klientem i
serwerem. Dlatego też Państwa wyszukiwarka musi być tak skonfigurowana, aby
obsługiwała pliki „cookies”. W trakcie komunikacji nie są jednak pobierane z Państwa
komputera żadne informacje o charakterze osobistym czy poufnym, ani też żadne adresy
IP. Pliki cookies znikną po zakończeniu połączenia ze stroną.
3.

KTO MA DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH I KOMU SĄ ONE UJAWNIANE?

Otrzymane uwagi oraz dane respondenta zostaną opublikowane w internecie, chyba że
respondent sprzeciwi się publikacji swoich danych osobowych, powołując się na
konieczność ochrony swoich uzasadnionych interesów. Uwagi mogą wówczas zostać

opublikowane anonimowo. W przeciwnym razie odpowiedź nie zostanie opublikowana,
a jej treść nie zostanie uwzględniona. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące publikacji danych
osobowych należy kierować do działu odpowiedzialnego za konsultacje (zob. dane
kontaktowe poniżej).
4.

JAK CHRONIMY I ZABEZPIECZAMY PRZEKAZANE INFORMACJE?

Państwa odpowiedzi oraz informacja o tym, jaki język wybrali Państwo jako język
odpowiedzi, są zapisywane w zabezpieczonej i chronionej bazie danych prowadzonej
przez Centrum Danych Komisji Europejskiej, którego działalność jest zgodna z
decyzjami i przepisami Komisji w dziedzinie bezpieczeństwa, ustanowionymi przez
Dyrekcję ds. Bezpieczeństwa z myślą o tego rodzaju serwerach i usługach. Do bazy tej
nie ma dostępu nikt spoza Komisji. Wewnątrz Komisji dostęp do niej wymaga podania
nazwy użytkownika i hasła.
Dostęp do samej aplikacji odbywa się poprzez niezakodowane połączenie przy użyciu
zwykłego protokołu http.
5.

JAK MOŻNA SPRAWDZIĆ, ZMIENIĆ LUB USUNĄĆ PRZEKAZANE INFORMACJE?

Aby sprawdzić, jakie Państwa dane osobowe przechowuje administrator danych, zmienić
je, poprawić lub usunąć, proszę skontaktować się z administratorem, korzystając z
zamieszczonych poniżej danych kontaktowych, i wyraźnie określić, czego dotyczy
prośba.
6.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe zostaną umieszczone na liście teleadresowej do użytku
wewnętrznego, z której korzystać będą pracownicy Komisji, aby móc skontaktować się z
Państwem w przyszłości w związku z działaniami Komisji. Jeżeli nie wyrażają Państwo
na to zgody, należy skontaktować się z administratorem danych, korzystając z
zamieszczonych poniżej danych kontaktowych, i szczegółowo określić, czego dotyczy
prośba.
7.

DANE KONTAKTOWE

Aby sprawdzić, jakie Państwa dane osobowe przechowuje administrator danych, zmienić
je, poprawić lub usunąć, a także w przypadku pytań na temat konsultacji lub informacji
przetwarzanych w związku z nimi bądź na temat przysługujących Państwu praw, proszę
kontaktować się z zespołem podlegającym administratorowi, korzystając z następujących
danych kontaktowych:
Dział E4 Swobodny Przepływ Specjalistów, Dyrekcja Generalna ds. Rynku
Wewnętrznego i Usług
Tel.: +322-2993757
Faks: +322-2959331
MARKT-E4-EPC@ec.europe.eu
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8.

ODWOŁANIA

W razie konfliktu, skargi można kierować do Europejskiego Inspektora Ochrony
Danych.
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