Specialus pareiškimas apie privatumo apsaugą
Viešos konsultacijos dėl naudojimosi Komisijos interneto svetainėmis
(toliau tekste – „konsultacijos“)
1.

TIKSLAS

Šiomis konsultacijomis siekiama surinkti informaciją apie naudojimąsi Komisijos interneto
svetainėmis. Už konsultacijų vykdymą atsakingas Komunikacijos generalinio direktorato COMM
A/5 skyriaus „Interneto svetainė EUROPA“ vadovas, atliekantis duomenų valdytojo funkcijas.
Konsultacijų rezultatais bus pasinaudota gerinant Europos Komisijos interneto svetainių kokybę.
Konsultacijose dalyvaujama savanoriškai.
Kadangi vykstant šioms konsultacijoms renkami ir vėliau tvarkomi asmens duomenys, taikoma
Direktyva 2009/136/EB dėl paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir
paslaugomis, ir Reglamentas 2001/45/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis.
Su šių konsultacijų organizavimu ir valdymu susijusius asmens duomenis būtina tvarkyti
Komisijai vykdant Sutartyse, t. y. ES sutarties 5 ir 13 straipsniuose, SESV 244–250 straipsniuose,
numatytą administravimo ir kitą veiklą, taip pat laikantis ES sutarties 1 ir 11 straipsnių.
2.

ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KOKIOMIS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS
NAUDOJAMĖS?

KOKIUS

Šios konsultacijos vykdomos naudojant trečiosios šalies priemonę („SurveyMonkey“). Naudotojai
bus nukreipiami į „SurveyMonkey“ svetainę ir joje turės atsakyti į konsultacijų klausimus.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiai trečiosios šalies priemonei taikoma jos privatumo politika.
Konsultacijose dalyvaujama savanoriškai.
Konsultacijos parengtos taip, kad per jas nebūtų automatiškai sekami IP arba e. pašto adresai.
Atsakę į konsultacijų klausimus respondentai gali, jei nori, nurodyti savo e. pašto adresą, kad su
jais būtų galima susisiekti atliekant tolesnį Komisijos interneto svetainių tyrimą. E. pašto adresai
nebus perduodami trečiosioms šali.
„SurveyMonkey“ svetainėje naudojami slapukai. Daugiau apie šioje svetainėje naudojamų slapukų
rūšis.
Slapukuose, kurie naudojami svetainėje EUROPA pranešti naudotojams apie šias konsultacijas
(iškylančiajame lange), nėra jokios asmeninės informacijos ir jie nustatyti tik trims savaitėms.

3.

KAS GALI NAUDOTIS JŪSŲ PATEIKTA INFORMACIJA IR KAM JI ATSKLEIDŽIAMA?

Visus asmens duomenis ir visą per šias konsultacijas surinktą informaciją gali peržiūrėti tik tam
tikri naudotojai, įvedę naudotojo vardą ir slaptažodį, taip pat šie duomenys ir informacija gali būti
perduoti stebėsenos ar tikrinimo įstaigoms, laikantis ES teisės aktų. Šie naudotojai yra Komisijos
skyriaus (COMM.A.5. skyriaus „Interneto svetainė EUROPA“) darbuotojai, rengiantys šias
konsultacijas.
Jokie asmens duomenys neperduodami šalims, kurios nėra gavėjai, ir šalims, kurioms jų perduoti
negalima pagal minėtas teisines nuostatas.
Europos Komisija neperduos asmens duomenų trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.
4.

KAIP SAUGOMI JŪSŲ DUOMENYS?

Surinkti asmens duomenys ir visa su minėtomis konsultacijomis susijusi informacija, kaip aprašyta
pirmiau, saugoma duomenų tvarkytojo funkciją atliekančio išorinio subrangovo, turinčio užtikrinti
duomenų apsaugą ir slaptumą, kaip reikalaujama Reglamentu (EB) 45/2001, kompiuteriuose.
5.

KAIP GALITE TIKRINTI, KEISTI ARBA IŠTRINTI SAVO DUOMENIS?

Jeigu norite patikrinti, kokius jūsų asmens duomenis saugo atsakingas duomenų valdytojas, juos
keisti, taisyti ar ištrinti, kreipkitės į duomenų valdytoją (kontaktinė informacija pateikta toliau) ir
aiškiai išdėstykite savo prašymą.
6.

KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ DUOMENYS?

Konsultacijų respondentai atsakę į klausimus galės nurodyti savo e. pašto adresą, kad su jais būtų
galima susisiekti atliekant tolesnį tyrimą.
Šie asmens duomenys bus įtraukti į kontaktinių duomenų sąrašą, kuriuo Europos Komisijos viduje
gali naudotis jos darbuotojai, kad ateityje galėtų su jumis susisiekti dėl Komisijos interneto
svetainių tyrimo. Šie duomenys bus saugomi vienus metus nuo konsultacijų pabaigos.
7.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA IR SKUNDAI

Jei turite klausimų dėl šių konsultacijų arba dėl per jas surinktos informacijos tvarkymo, taip pat
klausimų apie savo teises, galite kreiptis į paramos grupę, už kurios veiklą atsakingas duomenų
valdytojas:
Europos Komisijos Komunikacijos GD skyrius „Interneto svetainė EUROPA“
E. paštas EC webrationalisation

