Jedná se o pracovní překlad z angličtiny publikovaný pro informační účely. V případě jakéhokoli rozporu nebo
nesouladu mezi anglickou a jinou jazykovou verzí má vždy přednost anglická verze.
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OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ
PRO
ŽÁDOSTI O INFORMACE V OBLASTI
BOJE PROTI PODVODŮM

1.

POPIS POSTUPU ZPRACOVÁNÍ

Kromě obecných informací, které úřad OLAF poskytuje na svých internetových
stránkách, má úřad OLAF zaveden zvláštní internetový formulář, který umožňuje
pokládat všeobecné otázky týkající se jeho práce, poslání, politik atd.
Osobní údaje shromažďované prostřednictvím tohoto internetového formuláře (jméno,
příjmení a e-mailová adresa) se používají za účelem vyřízení vašeho požadavku.
Účelem zpracování je poskytnout odpověď na žádost o informace o boji proti
podvodům. Žádost o informace se zaeviduje a vyřídí ji zaměstnanci oddělení 0.1 (
Výběr a přezkum vyšetřování). Informace jsou uchovávány po dobu 5 let.
Některé dotazy však mohou být zasílány i jiným zaměstnancům (nebo útvaru) úřadu
OLAF, kteří jsou příslušní pro řešení dané otázky. Vaše zpráva může rovněž obsahovat
informace, které jsou potenciálně významné z pohledu vyšetřování. V tomto případě
úřad posoudí, zda zahájí nové vyšetřování nebo otevře koordinační případ v souladu
s nařízením č. 883/2013.
Zpracovávané údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování (ani profilování).

2.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Právním základem pro dané zpracování údajů je Evropský kodex řádné správní praxe
(rozhodnutí Komise 2000/633/ES, Úř. věst. 20.10.2000 L 267, s. 63) a případně
nařízení č. 883/2013. Údaje úřad OLAF zpracovává v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a)
nařízení (EU) 2018/1725.

3.

KATEGORIE SHROMAŽĎOVANÝCH ÚDAJŮ

Prostřednictvím internetového formuláře na stránkách úřadu OLAF je
shromažďovat osobní údaje, jako je vaše jméno, příjmení a e-mailová adresa.

4.

možné

KDO MÁ K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP A KOMU JSOU DÁLE POSKYTOVÁNY?

Přístup k vašim osobním údajům je omezen na příslušný personál úřadu OLAF, který
zaregistruje žádost o informace od široké veřejnosti a zajišťuje její vyřízení. V případě
potřeby lze žádost předat tomu útvaru OLAF, který je k vyřízení vaší žádosti
kompetentní.
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Přístup k osobním údajům shromážděným během jejich zpracování mohou mít auditoři,
pověřenec pro ochranu osobních údajů, evropský inspektor ochrany údajů nebo
evropský veřejný ochránce práv (v případě stížností).

5.

JAK JE ZAJIŠTĚNA OCHRANA A ZABEZPEČENÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

Ochranu vašich osobních údajů zajišťuje řada technických a organizačních opatření. Mezi
technická opatření patří opatření vhodná k řešení bezpečnosti na internetu, rizika ztráty
údajů, změny údajů nebo neoprávněného přístupu, přičemž se zohledňuje riziko spojené
se zpracováním údajů a povaha zpracovávaných údajů. Neoprávněnému přístupu
k zařízením a údajům v zabezpečených prostorách úřadu OLAF, které jsou chráněny
specifickými fyzickými bezpečnostními opatřeními, brání umístění veškerého
technického vybavení, ochrana programového vybavení infrastruktury IT úřadu OLAF
pomocí síťových bran firewall a posílené zabezpečení hlavních počítačových systémů, v
nichž jsou údaje uloženy.
Organizační opatření zahrnují přístup k údajům omezený na oprávněné osoby, jež mají
legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely jejich zpracování.

6.

JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje by byly uchovávány po dobu 5 let poté, co jste svou žádost podali.
Pokud údaje, jež jste poskytli, obsahují informace, které jsou potenciálně významné z
pohledu vyšetřování, byly by uchovávány po dobu 15 let v souladu s pravidly OLAF
platnými pro fázi výběru případů.

7.

JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT?

Máte právo požádat o přístup k údajům, opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých
osobních údajů a můžete vznést námitku proti jejich zpracování z důvodů souvisejících
s vaší konkrétní situací.
Jakoukoli žádost o uplatnění jednoho z uvedených práv je třeba zaslat správci údajů
(OLAF-FMB-DATA-PROTECTION@ec.europa.eu). Pokud chcete uplatnit svá práva
v souvislosti s jedním nebo více spisy či konkrétními úkony v rámci zpracování, uveďte
prosím ve své žádosti jejich popis a odkazy.
Je možné, že se na vaši situaci vztahují výjimky a omezení vycházející z nařízení (EU)
2018/1725 a příslušných rozhodnutí Komise.

8.

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725
můžete kontaktovat pověřence úřadu OLAF pro ochranu osobních údajů (OLAF-FMBDPO@ec.europa.eu).

9.

PRÁVO NA STÍŽNOST

Máte
právo
se
kdykoli
obrátit
na evropského
inspektora
ochrany
údajů
(edps@edps.europa.eu), pokud se domníváte, že byla v důsledku zpracování vašich
osobních údajů úřadem OLAF porušena vaše práva podle nařízení č. 2018/1725.

