
 

SÄRSKILDA REGLER FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 

Samråd om EU:s fågel- och livsmiljödirektiv för att se om de fortfarande är 

ändamålsenliga 

 

1. VARFÖR HÅLLER NI ETT SAMRÅD? 

Syftet med samrådet är att få in synpunkter från allmänheten och berörda målgrupper.  

Ditt svar kan komma att läggas ut på nätet med enhetschefen för ENV.B3, 

generaldirektoratet för miljö (DG ENV), som registeransvarig.  

 

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med förordning (EG) 

nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen 

behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. 

 

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR NI IN OCH VILKEN TEKNIK ANVÄNDER NI? 

Vilka uppgifter berörs? 

Vi samlar in och bearbetar de personuppgifter som behövs för att du ska kunna delta i 

samrådet. Det gäller bland annat för- och efternamn, yrke och dina svar. 

Personuppgifterna bearbetas för att EU-kommissionen ska kunna organisera och 

genomföra samrådet och uppfylla sitt lagstadgade uppdrag (artiklarna 5, 7 och 211–219 i 

EU-fördraget). 

Teknisk information 

Systemet använder cookies för att underlätta kommunikationen mellan dig och 

webbplatsens server. Därför måste din webbläsare vara inställd så att den accepterar 

cookies. Systemet samlar dock inte in någon personlig eller konfidentiell information och 

registrerar inte din dators IP-adress. Informationen försvinner när du lämnar 

webbplatsen. 

3. VEM HAR TILLGÅNG TILL MINA UPPGIFTER OCH VEM FÅR SE DEM? 

Ditt svar och ditt namn kommer att läggas ut på nätet, om du inte motsätter dig 

publicering av personuppgifter för att det skulle kunna skada dina legitima intressen. I så 

fall kan vi offentliggöra bidraget anonymt. Annars kommer bidraget inte att 

offentliggöras alls och synpunkterna kommer i princip inte heller att beaktas. Om du inte 

vill att dina uppgifter ska offentliggöras, måste du ange detta genom att meddela den 

enhet som ansvarar för samrådet (se kontaktuppgifter nedan).    

4. HUR SKYDDAR NI MINA UPPGIFTER? 

Dina svar och ditt språkval registreras i en skyddad databas som sköts av EU-

kommissionens datacentrum. För databasen gäller kommissionens säkerhetsbeslut och de 

säkerhetsbestämmelser som direktoratet för säkerhetsfrågor har fastställt för denna typ av 
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servrar och tjänster. Databasen är bara åtkomlig för kommissionens personal, som 

dessutom behöver användarnamn och lösenord för att komma in i den. Själva samrådet 

får du tillgång till genom en okrypterad uppkoppling som använder det vanliga http-

protokollet.  

5. HUR KAN JAG KONTROLLERA, ÄNDRA ELLER RADERA MINA UPPGIFTER? 

Om du vill kontrollera, ändra, rätta eller radera dina uppgifter, kontakta den 

registeransvariga organisationen på nedanstående kontaktadress och förklara hur du vill 

att dina uppgifter ska behandlas.  

6. HUR LÄNGE SPARAR NI MINA UPPGIFTER? 

Dina uppgifter finns kvar i databasen tills resultaten har analyserats. Uppgifterna tas bort 

senast tre år efter att samrådet har avslutats. Dina uppgifter förs in i en kontaktlista för 

internt bruk, om vi skulle vilja kontakta dig i framtiden i samband med vår verksamhet. 

Om du motsätter dig detta, kontakta den registeransvariga organisationen på 

nedanstående kontaktadress och förklara hur du vill att dina uppgifter ska behandlas. 

7. VEM KAN JAG KONTAKTA? 

Om du vill kontrollera, ändra, rätta eller radera dina uppgifter, eller om du har frågor 

om samrådet, dina rättigheter eller den information som behandlas i samband med 

samrådet, vänligen kontakta oss på följande adress:  

Mejladress: ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu 

Postadress: Europeiska kommissionen – GD Miljö 

Enhetschefen för ENV.B3 

BE-1049 Bryssel – BELGIEN 

8. KLAGOMÅL  

Vid en eventuell tvist kan du vända dig till Europeiska datatillsynsmannen.  

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