Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov
Javno posvetovanje o rabi spletišč Evropske komisije(v nadaljnjem besedilu
„posvetovanje“)
1.

NAMEN POSVETOVANJA

S posvetovanjem želimo zbrati informacije o rabi spletišč Komisije. Za objavo je
odgovoren vodja enote COMM A/5, Spletišče EUROPA, Generalnega direktorata za
komuniciranje, ki je tudi odgovoren za upravljanje podatkov. Izsledki posvetovanja nam
bodo pomagali izboljšati kakovost spletišč Evropske komisije.
Sodelovanje v posvetovanju je prostovoljno.
Ker se v posvetovanju zbirajo in obdelujejo osebni podatki, se uporabljata Direktiva
2009/136/ES o pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji
in storitvami ter Uredba št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov.
V okviru organizacije in upravljanja tega posvetovanja je obdelava osebnih podatkov
nujna za upravljanje in delovanje Komisije v skladu s pogodbami, zlasti v skladu s
členoma 5 in 13 Pogodbe o Evropski uniji, členi 244–250 Pogodbe o delovanju Evropske
unije ter členoma 1 in 11 Pogodbe o Evropski uniji.
2.

KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO IN S KAKŠNIMI TEHNIČNIMI SREDSTVI?

Posvetovanje poteka z orodjem zunanjega ponudnika (SurveyMonkey). Udeleženci bodo
za sodelovanje v posvetovanju preusmerjeni na spletišče SurveyMonkey. Opozarjamo, da
zunanji ponudnik za to orodje uporablja svojo politiko varstva osebnih podatkov.
Sodelovanje v posvetovanju je prostovoljno.
Posvetovanje je zasnovano tako, da ne sledi samodejno vašemu naslovu IP ali e-naslovu.
Na koncu posvetovanja lahko udeleženci navedejo svoj e-naslov, preko katerega jih
lahko kontaktiramo za nadaljnje raziskave v zvezi s spletišči Komisije. Navedba enaslova je neobvezna. Tega podatka ne posredujemo tretjim osebam.
Spletišče SurveyMonkeys uporablja piškotke. Podrobneje o vrstah piškotkov, ki jih
uporablja.
Piškotki, ki se uporabljajo na spletišču Europa za obveščanje obiskovalcev o
posvetovanju (s pojavnim oknom), ne zbirajo osebnih podatkov in so veljavni samo tri
tedne.
3.

KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH PODATKOV IN KOMU JIH POSREDUJEMO?

Dostop do osebnih podatkov in vseh informacij, zbranih v okviru posvetovanja, ima
samo določeno število uporabnikov z uporabniškim imenom in geslom, kar pa ne vpliva
na morebitno posredovanje podatkov organom, pristojnim za nadzor ali inšpekcijo v

skladu z zakonodajo EU. Uporabniki so člani enote Evropske komisije (enota Spletišče
EUROPA, COMM.A.5), ki organizira posvetovanje.
Osebni podatki se ne posredujejo osebam, ki niso navedene kot prejemniki in ne spadajo
v navedeni pravni okvir.
Evropska komisija ne bo posredovala osebnih podatkov tretjim osebam za neposredno
trženje.
4.

KAKO VARUJEMO IN ŠČITIMO VAŠE PODATKE?

Zbrani osebni podatki in vsi podatki v zvezi z zgoraj navedenim posvetovanjem se
shranijo v računalniku zunanjega izvajalca (kot opisano zgoraj), ki podatke obdeluje ter
jamči za varstvo in zaupnost podatkov v skladu z Uredbo (ES) 45/2001.
5.

KAKO LAHKO PREVERITE, SPREMENITE ALI IZBRIŠETE SVOJE PODATKE?

Če želite preveriti, katere vaše osebne podatke je odgovorni upravljavec shranil, oziroma
jih želite spremeniti, popraviti ali zbrisati, se s podrobnim opisom zahteve obrnite na
upravljavca podatkov (glej kontaktne podatke spodaj).
6.

KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE PODATKE?

Udeleženci posvetovanja bodo lahko ob koncu posvetovanja navedli svoj elektronski
naslov, če bodo želeli sodelovati v nadaljnjih raziskavah.
Ti osebni podatki bodo na seznamu kontaktnih podatkov, ki ga uporablja osebje
Komisije, da bi vas lahko kontaktirali pri prihodnjih raziskavah o spletiščih Komisije.
Podatke hranimo eno leto po zaključku posvetovanja.
7.

KONTAKTNI PODATKI IN PRAVNA SREDSTVA

Če imate vprašanje glede posvetovanja ali glede informacij, ki se obdelujejo v zvezi s
posvetovanjem, ali glede svojih pravic, se lahko obrnete na podporno skupino, ki je del
ekipe upravljavca podatkov:
Enota Spletišče EUROPA, GD komuniciranje, Evropska komisija
E-naslov - EC webrationalisation
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