Szczegółowe oświadczenie o ochronie prywatności
Konsultacje społeczne „Propozycja dostosowania dziesięciu dyrektyw w sprawie
harmonizacji przepisów dotyczących produktów do Decyzji Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych
ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady
93/465/EWG”
zwane dalej „konsultacjami”
1.

CEL

Celem konsultacji jest zapoznanie się z opiniami podmiotów i osób, których dotyczą
kwestie poruszone w konsultacjach, oraz ewentualne opublikowanie ich w Internecie.
Odpowiedzialność za publikację ponosi kierownik jednostki ENTR.R4 z dyrekcji
generalnej Przedsiębiorstwa i przemysł pełniący funkcję administratora.
Ze względu na fakt, że za pośrednictwem tej strony internetowej 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 dane osobowe to dane podmiotów biorących
udział w konsultacjach niezbędne do udziału w konsultacjach, takie jak imię, nazwisko,
zawód, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i faksu.
Przetwarzanie danych osobowych związanych z organizacją i zarządzaniem
konsultacjami społecznymi jest niezbędne do tego, aby Komisja mogła wykonywać
swoje zadania przewidziane w traktatach, w szczególności w art. 5, 7 i 211–219 Traktatu
WE.
Dane techniczne
System używa tzw. „cookies sesyjnych”, aby zapewnić łączność miedzy klientem i
serwerem. Dlatego też Państwa wyszukiwarka musi być tak skonfigurowana, aby
obsługiwać „cookies”. W trakcie komunikacji nie są jednak pobierane z Państwa
komputera żadne informacje o charakterze osobistym czy poufnym, ani też żadne adresy
IP. Cookies znikają wraz z zakończeniem sesji.
3.

KTO MA DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH I KOMU SĄ ONE UJAWNIANE?
Dostęp do danych oraz informacji zgromadzonych w związku z konsultacjami ma
wyłącznie określona grupa osób na podstawie nazwy użytkownika i hasła (co nie
wyklucza ewentualnego przekazania danych organom odpowiadającym za
monitorowanie lub prowadzenie inspekcji zgodnie z przepisami wspólnotowymi). Ci
użytkownicy to z reguły członkowie danego działu dyrekcji generalnej
odpowiadającego za przetwarzanie danych.

Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim poza wspomnianymi odbiorcami i
poza wspomnianymi ramami prawnymi.
Komisja nie udostępnia danych stronom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego.
4.

JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE?

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 natomiast można do niej wejść,
podając nazwę użytkownika i hasło.
Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem połączenia niekodowanego przy
użyciu zwykłego protokołu http.
5.

JAK MOGĄ PAŃSTWO SPRAWDZIĆ, ZMIENIĆ LUB USUNĄĆ WPROWADZONE PRZEZ
SIEBIE DANE?

Jeżeli pragną Państwo sprawdzić, jakie dane są przechowywane przez administratora,
zmodyfikować 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 wewnętrznej, z której pracownicy
Komisji będą mogli skorzystać, aby skontaktować się z Państwem w kontekście
przyszłych działań Komisji. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, proszę
skontaktować się z administratorem, korzystając z zamieszczonych poniżej danych
kontaktowych i wyraźnie określić, czego dotyczy prośba.
7.

DO KOGO SIĘ ZWRÓCIĆ?

Jeśli chcą Państwo sprawdzić, jakie dane osobowe są przechowywane w Państwa imieniu
przez administratora danych, zmienić je, poprawić bądź usunąć lub też zadać pytania
dotyczące konsultacji społecznych, wszelkich informacji przetwarzanych w ramach
konsultacji bądź Państwa praw, prosimy o kontakt z zespołem wsparcia działającym pod
nadzorem administratora danych przy użyciu poniższych danych kontaktowych:
Dyrekcji generalnej Przedsiębiorstwa i przemysł ENTR C1, Uregulowania w zakresie
Swobodnego Przepływu Towarów i Nadzoru Rynku
Tél: +32 2 295 15 32 (Antonio Rebelo Martinho)
Fax: +32 2 299 80 31
E-mail: entr-reg-approach-for-free-circ@ec.europa.eu
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8.

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