Prohlášení o ochraně osobních údajů
Veřejná konzultace týkající se využití internetových stránkách Komise(dále jen
„konzultace“)
•

Cíl

Cílem této konzultace je shromáždit informace o využívání internetových stránek Komise.
Konzultace probíhá pod vedením vedoucího oddělení COMM A/5 (Internetové stránky
Europa) z generálního ředitelství pro komunikaci, který zastává úlohu správce. Výsledky
konzultace budou využity ke zlepšení kvality internetových stránek Evropské komise.
Účast v konzultaci je dobrovolná.
Protože se v rámci této konzultace shromažďují a dále zpracovávají osobní údaje, vztahuje se
na ně směrnice 2009/136/ES o právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických
komunikací a nařízení č. 2001/45/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů.
Postupy zpracování osobních údajů spojené s realizací této konzultace jsou nezbytné pro
činnost Komise v souladu se zakládajícími smlouvami, konkrétně s články 5 a 13 Smlouvy o
EU, články 244 až 250 Smlouvy o fungování EU, a podle článků 1 a 11 Smlouvy o EU.
•

Jaké osobní údaje shromažďujeme a jakými technickými prostředky?

Konzultace je realizována pomocí nástroje SurveyMonkey, který vlastní třetí strana.
Respondenti tedy budou přesměrováváni na stránky SurveyMonkey, kde mohou vyplnit
dotazník konzultace. Vezměte prosím na vědomí, že tento nástroj třetí strany se řídí jejími
vlastními zásadami ochrany soukromí. Účast v konzultaci je dobrovolná.
Konzultace byla koncipována tak, aby nevyhledávala automaticky IP adresy nebo e-maily.
Na konci konzultace mohou respondenti uvést e-mail, aby bylo možné je kontaktovat pro
účely dalších průzkumů týkajících se stránek Komise. Poskytnutí e-mailové adresy je
dobrovolné. Údaje se nepředávají žádné třetí straně.
Nástroj SurveyMonkey na svých stránkách využívá cookies. Další informace o typech
cookies používaných na daných stránkách.
Cookies, jejichž pomocí stránky Europa upozorňují uživatele na tuto konzultaci
(prostřednictvím vysouvacího okna) neobsahují žádné osobní informace a jejich používání je
omezeno na tři týdny
•

Kdo má k Vašim údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

Přístup ke všem osobním údajům a k veškerým informacím získaným v souvislosti s touto
konzultací se uděluje vymezenému okruhu uživatelů na základě uživatelského jména a hesla

(třebaže údaje mohou být též předány orgánům pověřeným dohledem či kontrolou v souladu s
předpisy EU). Těmito uživateli jsou členové výše uvedeného oddělení Komise („Europa
Unit“ – COMM.A.5).
Žádné osobní údaje nejsou předávány subjektům mimo příjemce a mimo uvedený právní
rámec.
Evropská komise nepředá žádné osobní údaje třetím stranám pro účely přímého marketingu.
•

Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení Vašich údajů?

Shromážděné osobní údaje a veškeré informace týkající se výše zmíněné konzultace se
ukládají v počítači výše zmíněného externího subdodavatele, který zastává úlohu zpracovatele
a který musí zaručit ochranu osobních údajů v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.
•

Jak můžete své údaje ověřit, opravit či smazat?

Chcete-li si ověřit, které osobní údaje o Vás příslušný správce uchovává, nebo chcete-li tyto
údaje změnit, opravit či smazat, obraťte se na správce prostřednictvím níže uvedených
kontaktních údajů. Nezapomeňte přesně uvést, zda mají být Vaše údaje změněny, opraveny či
smazány.
•

Jak dlouho jsou Vaše údaje uchovávány?

Respondenti této konzultace budou mít možnost po skončení konzultace uvést svou emailovou adresu pro účely dalších průzkumů.
Tyto osobní údaje budou zahrnuty do seznamu kontaktních údajů, který bude interně
k dispozici zaměstnancům Komise, aby Vás mohli v budoucnu kontaktovat v souvislosti
s průzkumem týkajícím se stránek Komise. Tyto údaje budou uchovány po dobu jednoho roku
po ukončení konzultace.
•

Kontaktní údaje a jejich použití

Pokud máte dotazy, které se vztahují ke konzultaci či informacím zpracovávaným v rámci
konzultace nebo které se týkají Vašich práv, obraťte se prosím na tým podpory, za nějž
odpovídá správce:
Oddělení EUROPA, GŘ pro komunikaci, Evropská komise
E-mail – EC webrationalisation

