
 

EGYEDI ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

Nyilvános konzultáció az uniós természetvédelmi szabályozás (a madárvédelmi 
irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv) célravezetőségi vizsgálatához kapcsolódóan 

(a továbbiakban: konzultáció) 

1. CÉLKITŰZÉS 

E konzultáció során a nagyközönség és a témában érintett célcsoportok véleményét 
kérjük ki.  A válaszok közzétételre kerülhetnek az interneten. A közzétételért a 
Környezetvédelmi Főigazgatóság ENV.B3 egységének vezetője felelős, ő jár el 
adatkezelőként.  
 
Tekintettel arra, hogy az online konzultáció során személyes adatok gyűjtésére és 
feldolgozására kerül sor, a konzultációra alkalmazni kell a személyes adatok uniós 
intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, 
valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendeletet. 
 

2. MILYEN SZEMÉLYES INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK, ÉS MILYEN TECHNIKAI 
ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL FOLYIK AZ ADATGYŰJTÉS? 

Azonosító adatok 

A bekért és a későbbiekben feldolgozott személyes adatokat a konzultációban való 
részvételhez kell megadni. Közéjük tartozik a válaszadó vezeték- és utóneve, 
foglalkozása stb., valamint a témával kapcsolatos véleménye is. 

A konzultáció lebonyolításához szükséges személyesadat-feldolgozásra a Bizottság 
irányításához és működéséhez van szükség, a Szerződésekben, konkrétabban az EK-
Szerződés 5., 7. és 211–219. cikkében előírtaknak megfelelően. 

Technikai információk 

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 információkat 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 ÖN ÁLTAL MEGADOTT INFORMÁCIÓKHOZ, ÉS KI KAPJA MEG 
AZOKAT? 

A konzultáció során beérkezett válaszokat és észrevételeket a válaszadó nevével együtt 
közzétesszük az interneten, kivéve, ha a válaszadó nem járul hozzá személyes adatainak 
nyilvánosságra hozatalához, mivel az megítélése szerint jogos érdekeinek sérelméhez 
vezetne. Ebben az esetben is előfordulhat, hogy a válaszokat és észrevételeket 
közzétesszük, de a válaszadó nevét nem hozzuk nyilvánosságra. Máskülönben a válaszok 
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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 MEGADOTT ADATOK VÉDELMÉT? 

Válaszait és a megfogalmazásukhoz választott nyelv kódját az Európai Bizottság 
adatközpontjában működtetett biztonságos és védett adatbázis tárolja. Az adatbázis a 
Bizottság ilyen típusú szerverekre és szolgáltatásokra vonatkozó – és a Biztonsági 
Igazgatóság által kidolgozott – biztonsági határozatai és rendelkezései által előírt módon 
működik. Az adatbázishoz a Bizottságon kívüli személyek nem férnek hozzá. A 
Bizottság munkatársai felhasználói azonosító/jelszó birtokában léphetnek be az 
adatbázisba. Az alkalmazáshoz titkosítás nélküli kapcsolat révén, a 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, vegye fel a 
kapcsolatot az adatkezelővel (az elérhetőségi adatokat lásd alább).  

6. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT? 

A személyes adatait addig őrizzük meg az adatbázisban, amíg véglegesen le nem zárul a 
konzultáció eredményeinek elemzése. A konzultációval kapcsolatos legutolsó 
tevékenység után 3 évvel töröljük az adatait az adatbázisból. 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, juttasson el egy erre vonatkozó kifejezett kérést az adatkezelőhöz (az elérhetőségi 
adatokat lásd alább). 

7. ELÉRHETŐSÉGEINK 

Ha ellenőrizni szeretné, hogy az adatkezelő az Ön személyes adatai közül melyeket 
tárolja, illetve ha módosítani, javítani vagy törölni kívánja az adatait, továbbá ha 
kérdése van a konzultációval, az annak során feldolgozott információkkal vagy 
jogaival kapcsolatban, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk az alábbi 
elérhetőségeken:  

e-mail cím: ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu 
kapcsolattartási cím: European Commission – DG Environment 
Head of Unit ENV.B3 
1049 Brussels Belgium 

8. JOGORVOSLAT  

Esetleges panaszaival az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat.  

mailto:ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu
http://edps.europa.eu/EDPSWEB/
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