
 

 

Oświadczenie o ochronie prywatności 

Konsultacje społeczne dotyczące korzystania ze stron internetowych Komisjizwane dalej 

„konsultacjami” 

• Cel konsultacji 

Celem konsultacji jest zgromadzenie informacji na temat korzystania ze stron internetowych 

Komisji. Konsultacje są prowadzone pod nadzorem kierownika działu COMM A/5 – Portal 

EUROPA w Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji, pełniącego funkcję administratora danych. 

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane do udoskonalenia stron internetowych Komisji 

Europejskiej.  

Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne.  

Ponieważ w toku tych konsultacji gromadzi się i przetwarza dane osobowe, zastosowanie ma 

dyrektywa 2009/136/WE w sprawie praw użytkowników w odniesieniu do sieci i usług 

łączności elektronicznej oraz rozporządzenie 2001/45/WE o ochronie osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

Przetwarzanie danych osobowych związane z organizacją i prowadzeniem niniejszych 

konsultacji jest niezbędne do tego, aby Komisja mogła wykonywać swoje zadania 

przewidziane w traktatach, w szczególności w art. 5 i 13 TUE i art. 244–250 TFUE, oraz 

zgodnie z art. 1 i 11 TUE.  

• Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy i przy użyciu jakich środków 

technicznych? 

Konsultacje są realizowane przy pomocy narzędzi stron trzecich (SurveyMonkey).  Aby 

wziąć udział w ankiecie, użytkownicy zostaną przekierowani na stronę SurveyMonkey. 

Strona trzecia stosuje swoją własną politykę ochrony prywatności. Uczestnictwo w badaniu 

jest dobrowolne.  

Konsultacje zostały skonfigurowane w taki sposób, aby adresy IP lub e-maile nie były 

automatycznie zapisywane.  

Na końcu kwestionariusza respondenci mogą wybrać opcję podania swojego adresu e-mail, 

tak aby można było się z nimi skontaktować w celu uzyskania bliższych informacji. Jest to 

nieobowiązkowe, a adresy e-mail nie zostaną udostępnione stronom trzecim.  

Strona SurveyMonkey używa plików cookie. Więcej informacji na temat rodzajów plików 

cookie wykorzystywanych na tej stronie.  

Cookies wykorzystywane w portalu Europa, aby poinformować użytkowników o tych 

konsultacjach (okno pop-up) nie zawierają danych osobowych i są aktywne tylko przez trzy 

tygodnie.  

https://www.surveymonkey.net/mp/policy/privacy-policy/
http://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/About-the-cookies-we-use
http://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/About-the-cookies-we-use


• Kto ma dostęp do Państwa danych i komu są one ujawniane? 

Dostęp do wszystkich danych osobowych oraz informacji zgromadzonych w związku z 

konsultacjami ma wyłącznie określona grupa osób na podstawie nazwy użytkownika i hasła 

(co nie wyklucza ewentualnego przekazania danych organom odpowiadającym za 

monitorowanie lub prowadzenie inspekcji zgodnie z przepisami UE). Użytkownicy ci są 

pracownikami działu Komisji (Dział ds. portalu Europa – COMM.A.5) organizującego 

konsultacje.  

Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim poza wspomnianymi odbiorcami i poza 

wspomnianymi ramami prawnymi.  

Komisja nie udostępnia danych osobom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. 

• Jak chronimy i zabezpieczamy przekazane informacje? 

Zgromadzone dane osobowe oraz wszelkie informacje związane z wyżej wymienionymi 

konsultacjami są przechowywane na komputerze podwykonawcy zewnętrznego, pełniącego 

funkcję przetwarzającego dane, który musi zagwarantować ochronę danych i poufność 

zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 45/2001. 

• Jak można sprawdzić, zmienić lub usunąć przekazane informacje? 

Aby sprawdzić, jakie Państwa dane osobowe przechowuje administrator danych, zmienić je, 

poprawić lub usunąć, proszę skontaktować się z administratorem, korzystając z 

zamieszczonych poniżej danych kontaktowych, i wyraźnie określić, czego dotyczy prośba.  

• Jak długo przechowujemy Państwa dane? 

Na końcu kwestionariusza respondenci mogą wybrać opcję podania swojego adresu e-mail, 

tak aby można było się z nimi skontaktować w celu uzyskania bliższych informacji.  

Te dane osobowe zostaną umieszczone na liście adresowej przeznaczonej do użytku 

wewnętrznego, z której korzystać będą pracownicy Komisji, aby móc skontaktować się z 

respondentami w przyszłości w związku z badaniami dotyczącymi korzystania ze stron 

internetowych Komisji. Dane te będą przechowywane przez rok od momentu zakończenia 

konsultacji.  

• Informacje kontaktowe i odwołania 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące konsultacji lub jakichkolwiek informacji 

przetwarzanych w ramach konsultacji bądź przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt 

z zespołem działającym pod nadzorem administratora danych:  

Dział ds. portalu Europa, DG ds. Komunikacji, Komisja Europejska    

E-mail  – EC webrationalisation   

 

mailto:EC-EUROPA-WEBRATIONALISATION@ec.europa.eu

