
Prohlášení o ochraně osobních údajů 

1. Elektronický formulář zprávy zasílané komisaři přes portál Europa 

Při zaslání dotazu se shromažďují a dále zpracovávají osobní údaje pro účely podrobně 
popsané v níže uvedeném bodu 2. Za tento elektronický formulář odpovídá poštovní sektor 
oddělení pro správu pošty a dokumentů generálního sekretariátu. 

Jelikož tento elektronický formulář shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje, vztahuje se 
na něj nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi 
Společenství a o volném pohybu těchto údajů. 

2. Jaké osobní informace v rejstříku shromažďujeme a za jakým účelem a 
jakými technickými prostředky? 

Shromažďují se a dále se zpracovávají tyto osobní údaje: 

Jméno, příjmení a e-mailová adresa (povinné údaje), 

Účelem zpracování osobních údajů je dodržovat ustanovení kodexu řádné správní praxe, 
který stanoví, že se Komise zavazuje odpovídat na dotazy co nejvhodnějším způsobem a v co 
nejkratší lhůtě. Při odeslání dotazu prostřednictvím elektronického formuláře on-line se vaše 
osobní údaje shromažďují jen v rozsahu nezbytném k zodpovězení dotazu. Všechny osobní 
údaje i obsah dotazu se zpracovávají prostřednictvím systému Komise určeného pro správu 
pošty, k němuž má přístup určená skupina uživatelů, a to pouze prostřednictvím uživatelského 
jména a hesla. 

Informace nebudou použity pro jiné účely a EU nepředá vaše osobní údaje jiné osobě pro 
účely přímého marketingu. 

3. Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány? 

Vaše osobní údaje se uchovávají po dobu nezbytně nutnou ke zpracování e-mailu a k přijetí 
případných následných opatření. 

4. Kontaktní údaje 

Máte-li jakékoli otázky týkající se zpracování vašeho e-mailu a souvisejících osobních údajů, 
uveďte je ve své zprávě. 

5. Stížnosti 

V případě sporu mohou být stížnosti zaslány na adresu evropského inspektora ochrany údajů. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:EN:PDF
http://ec.europa.eu/civil_society/code/dealing_en.htm
http://europa.eu/institutions/others/edps/index_en.htm
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