Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Konzultácia o zavedení európskeho profesijného preukazu pre zdravotné sestry,
lekárov, farmaceutov, fyzioterapeutov, inžinierov, horských vodcov a realitných
agentov
1.

CIEĽ

Cieľom tejto konzultácie je získať názory zainteresovaných strán alebo osôb, ktorých sa
týka téma konzultácie, a prípadne ich zverejniť na internete. Zodpovednou osobou za
konzultáciu je vedúci oddelenia pán Martin FROHN z Generálneho riaditeľstva pre
vnútorný trh a služby v postavení prevádzkovateľa.
Keďže sa v rámci tejto online konzultácie zhromažďujú a ďalej spracúvajú osobné údaje,
vzťahujú sa na ňu ustanovenia nariadenia (ES) č. 45/2001 Európskeho parlamentu
a Rady z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie
osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto
údajov.
2.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME A AKÝMI TECHNICKÝMI PROSTRIEDKAMI?

Identifikačné údaje
Zhromažďujú sa a ďalej spracúvajú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska účasti
na verejnej konzultácii, ako sú napr. meno, priezvisko, zamestnanie, poštová a e-mailová
adresa, telefónne číslo, faxové číslo respondentov vrátane ich názorov na témy tejto
konzultácie.
V niektorých prípadoch sa môže uskutočniť výber interných účastníkov prostredníctvom
primeranej metódy náhodného výberu v systémoch Sysper2 alebo ComRef. Zoznam
náhodne vybraných účastníkov použije prevádzkovateľ na zaslanie žiadosti o zapojenie
sa do konzultácie.
Spracúvanie osobných údajov súvisiacich s organizáciou a správou tejto konzultácie je
nevyhnutné na to, aby Komisia mohla realizovať riadiace a prevádzkové úlohy
vyplývajúce zo zmlúv, konkrétne z článkov 5 a 13 Zmluvy o EÚ a článkov 244 – 250
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to v súlade s článkami 1 a 11 Zmluvy o EÚ.
Technické údaje
Systém používa na zabezpečenie spojenia v rámci komunikácie medzi klientom
a serverom súbory typu „cookie“. Váš prehliadač musí byť preto nastavený tak, aby
povoľoval súbory typu „cookie“. Z vášho počítača sa však pri tom nezískavajú nijaké
osobné ani dôverné údaje a ani sa nezaznamenáva nijaká IP adresa. Súbory typu
„cookie“ sa vymažú po tom, ako sa skončí príslušná relácia.
3.

KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM A KOMU SA POSKYTUJÚ?

Doručené príspevky sa spolu s informáciami o totožnosti respondenta uverejnia na
internete, pokiaľ respondent nevysloví námietku voči uverejneniu osobných údajov
z dôvodu, že takéto uverejnenie by mohlo poškodiť jeho legitímne záujmy. V takom
prípade je možné príspevok uverejniť anonymne. Inak sa príspevok neuverejní a jeho
obsah sa v zásade nebude zohľadňovať. Akékoľvek námietky týkajúce sa uverejnenia

osobných údajov zasielajte útvaru zodpovednému za konzultáciu (pozri kontaktné údaje
uvedené ďalej).
4.

AKO CHRÁNIME A ZABEZPEČUJEME VAŠE ÚDAJE?

Vaše odpovede spolu s vami zvoleným jazykom použitým na koncipovanie odpovede sa
zaznamenávajú v bezpečnej a chránenej databáze, ktorú spravuje dátové centrum
Európskej komisie. Jeho prevádzka sa riadi rozhodnutiami Komisie o bezpečnosti
a ustanoveniami vzťahujúcimi sa na tento druh serverov a služieb, ktoré schválilo
Riaditeľstvo pre bezpečnosť. K databáze je prístup iba z prostredia Komisie. V rámci
Komisie je databáza prístupná len na základe používateľského mena a hesla.
Prístup k aplikácii sa uskutočňuje na základe nešifrovaného spojenia prostredníctvom
bežného http protokolu.
5.

AKO MÔŽETE OVERIŤ, UPRAVIŤ ALEBO VYMAZAŤ SVOJE ÚDAJE?

Ak si chcete overiť, ktoré osobné údaje o vás uchováva zodpovedný prevádzkovateľ,
resp. ak ich chcete zmeniť, opraviť alebo vymazať, prosím kontaktujte prevádzkovateľa
prostredníctvom ďalej uvedených kontaktných údajov a jasným spôsobom špecifikujte
svoju žiadosť.
6.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

Vaše osobné údaje sa stanú súčasťou zoznamu kontaktných údajov, ktorý interne
zdieľajú zamestnanci Komisie na účely kontaktovania respondentov v budúcnosti
v kontexte činností Komisie. Ak s tým nesúhlasíte, prosím kontaktujte prevádzkovateľa
prostredníctvom ďalej uvedených kontaktných údajov a jasným spôsobom špecifikujte
svoju žiadosť.
7.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak si chcete overiť, ktoré osobné údaje o vás uchováva zodpovedný prevádzkovateľ,
resp. ak ich chcete zmeniť, opraviť alebo vymazať, alebo máte otázky týkajúce sa
konzultácie, informácií spracúvaných v kontexte tejto konzultácie, prípadne otázky
týkajúce sa vašich práv, kontaktujte prostredníctvom týchto kontaktných údajov
podporný tím, za ktorého fungovanie je zodpovedný prevádzkovateľ:
Oddelenie E4 Voľný pohyb odborníkov, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh
a služby
Tel.: +32 2 299 37 57
Fax: +322 295 93 31
MARKT-E4-EPC@ec.europe.eu
8.

SŤAŽNOSTI

V prípade sporu môžete sťažnosti adresovať európskemu dozornému úradníkovi pre
ochranu údajov.
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