
 

SPECIFIEKE PRIVACYVERKLARING 

Openbare raadpleging in het kader van de "fitness check" van de EU-

natuurwetgeving (vogel- en habitatrichtlijn) 

hierna "raadpleging" genoemd 

1. DOEL 

Met deze raadpleging wordt de mening gevraagd van het grote publiek en bepaalde 

doelgroepen over het nut van de EU-natuurwetgeving.  Reacties kunnen op internet 

worden gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van het hoofd van eenheid ENV.B3 van 

het directoraat-generaal Milieu (DG ENV), die optreedt als toezichthouder.  

 

Omdat bij deze raadpleging persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, valt deze 

onder Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire 

instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

 

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WELKE TECHNISCHE 

MIDDELEN GEBRUIKEN WIJ DAARBIJ? 

Identificatiegegevens 

Er worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt die nodig zijn voor deelname aan de 

raadpleging, waaronder achternaam, voornaam, beroep, enz., alsook de standpunten van 

de respondenten over de betrokken onderwerpen. 

Dit is noodzakelijk om de Europese Commissie in staat te stellen haar taken uit te voeren 

waarvoor zij door de Verdragen is gemandateerd (zie vooral de artikelen 5, 7 en 211-219 

van het EG-Verdrag). 

Technische informatie 

Het systeem gebruikt cookies bij de communicatie tussen client en server. Daarom moet 

uw browser zo zijn ingesteld dat cookies worden geaccepteerd. Dit betekent echter niet 

dat persoonlijke of vertrouwelijke gegevens of het IP-adres van uw pc worden 

opgeslagen. Bij beëindiging van de sessie verdwijnen de cookies weer. 

3. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN AAN WIE WORDEN ZE MEEGEDEELD? 

De ontvangen bijdragen zullen samen met de identiteit van de respondent op het internet 

worden gepubliceerd, tenzij de respondent bezwaar maakt tegen bekendmaking van de 

persoonsgegevens omdat dit zijn of haar legitieme belangen zou schaden. In dat geval 

kan de bijdrage in anonieme vorm worden bekendgemaakt. Anders wordt de bijdrage niet 

bekendgemaakt en wordt de inhoud ervan in principe niet in aanmerking genomen. 

Bezwaren tegen de bekendmaking van persoonsgegevens kunt u aan de bevoegde dienst 

sturen (zie onderaan voor de contactgegevens).    
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4. HOE BESCHERMEN EN BEVEILIGEN WIJ UW INFORMATIE? 

Uw antwoorden en uw taalkeuze worden opgeslagen in een beveiligde en beschermde 

databank in het Rekencentrum van de Europese Commissie, met inachtneming van alle 

veiligheidseisen en -voorschriften van de Commissie die voor dit soort servers en 

diensten door het directoraat Veiligheid zijn opgesteld. Niemand van buiten de 

Commissie heeft toegang tot de databank. Binnen de Commissie zijn een gebruikersnaam 

en een wachtwoord nodig om toegang te krijgen. De toegang tot de applicatie verloopt 

via het gewone, niet-versleutelde http-protocol.  

5. HOE KUNT U UW GEGEVENS VERIFIËREN, WIJZIGEN OF WISSEN? 

Als u wilt nagaan welke persoonsgegevens van u zijn opgeslagen of als u deze wilt laten 

wijzigen, corrigeren of wissen, neem dan contact op met de toezichthouder via 

onderstaande contactgegevens.  

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS? 

Uw persoonsgegevens blijven in de databank tot de resultaten volledig geanalyseerd zijn. 

Zij worden 3 jaar na de laatste verwerking in verband met de raadpleging gewist. Uw 

persoonsgegevens komen op een lijst van contactgegevens die binnen de Commissie kan 

worden gebruikt om contact met u op te nemen in het kader van de activiteiten van de 

Commissie. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve dit uitdrukkelijk te melden bij de 

toezichthouder (zie contactgegevens hieronder). 

7. CONTACTGEGEVENS 

Als u wilt nagaan welke persoonsgegevens de toezichthouder over u heeft opgeslagen, 

of deze wilt wijzigen, corrigeren of wissen, of als u vragen heeft over de raadpleging, 

over informatie die in het kader daarvan wordt verwerkt, of over uw rechten, neem dan 

contact op met:  

E-mail: ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu 

Contactadres: Europese Commissie – DG Milieu 

Hoofd van de eenheid ENV. B 3 

1049 Brussel, België 

8. KLACHTEN  

Klachten kunt u indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.  

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

