
 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ 

Veřejná konzultace jako součást „kontroly účelnosti“ právních předpisů EU 

v oblasti ochrany přírody (směrnice o ochraně ptáků, směrnice o ochraně 

přírodních stanovišť) 

(dále jen „konzultace“) 

1. CÍL 

Cílem této konzultace je získat názor široké veřejnosti a cílových skupin na téma této 

konzultace.  Odpovědi mohou být zveřejněny na internetových stránkách, přičemž 

odpovědnost za zveřejnění nese vedoucí oddělení ENV.B3 Generálního ředitelství pro 

životní prostředí (GŘ ENV), který zastává úlohu správce.  

 

Vzhledem k tomu, že se během konzultace shromažďují a dále zpracovávají osobní 

údaje, vztahuje se na ni nařízení (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu 

těchto údajů. 

 

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAKÝMI TECHNICKÝMI PROSTŘEDKY? 

Identifikační údaje 

Shromažďují se a dále zpracovávají takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro účast 

na konzultaci, tedy jméno, příjmení, povolání, jakož i vyjádření účastníků konzultace 

k daným tématům. 

Postupy zpracování osobních údajů nutné pro účely této konzultace jsou nezbytné k 

tomu, aby mohla Komise provádět řídící činnost a úkoly, kterými ji pověřují Smlouvy, 

konkrétně články 5, 7 a 211 až 219 Smlouvy o ES. 

Technické informace 

Systém používá pro zajištění komunikace mezi klientem a serverem soubory „cookies“. 

Proto musí být prohlížeč nastaven tak, aby soubory „cookies“ povoloval. Z vašeho 

počítače však nejsou zjišťovány žádné osobní nebo důvěrné informace, ani adresy IP. Při 

ukončení relace se soubory „cookies“ automaticky vymažou. 

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

Doručené příspěvky budou zveřejněny na internetu společně s údaji o totožnosti autora, 

ledaže by autor zveřejnění osobních údajů odmítl z důvodu možného poškození svých 

oprávněných zájmů. V případě nesouhlasu se zveřejněním osobních údajů může být 

příspěvek zveřejněn bez uvedení jména autora. V ostatních případech příspěvek nebude 

zveřejněn a ani nebude v zásadě přihlíženo k jeho obsahu. Výhrady týkající se zveřejnění 

osobních údajů zasílejte útvaru, který za konzultaci odpovídá (viz kontaktní údaje níže).    
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4. JAK JE ZAJIŠTĚNA OCHRANA A ZABEZPEČENÍ VAŠICH ÚDAJŮ? 

Vaše odpovědi a volba jazyka jsou uloženy v zabezpečené databázi v datovém centru 

Evropské komise, jehož provoz se řídí bezpečnostními rozhodnutími Komise a předpisy 

ředitelství pro bezpečnost platnými pro daný druh serverů a služeb. Mimo Komisi 

databáze není přístupná. V rámci Komise je přístup do databáze možný na základě 

uživatelského jména a hesla. Přístup k aplikaci probíhá prostřednictvím nekódovaného 

připojení pomocí běžného protokolu http.  

5. JAK MŮŽETE SVÉ ÚDAJE OVĚŘIT, ZMĚNIT ČI SMAZAT? 

Pokud si přejete ověřit, jaké osobní údaje o vás příslušný správce uchovává, nebo tyto 

údaje změnit, opravit či smazat, obraťte se na správce (viz níže uvedené kontaktní údaje).  

6. JAK DLOUHO JSOU VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁNY? 

Vaše osobní údaje zůstanou v databázi do té doby, než bude zcela dokončena analýza 

výsledků konzultace. Z databáze budou tyto údaje vymazány 3 roky po posledním 

zaznamenaném úkonu souvisejícím s konzultací. Vaše osobní údaje budou zahrnuty do 

seznamu kontaktních údajů, který bude interně k dispozici zaměstnancům Komise, aby 

vás bylo možno v budoucnu kontaktovat v souvislosti s činnostmi Komise. Pokud s tím 

nesouhlasíte, obraťte se na správce s výslovnou žádostí v tomto smyslu (viz kontaktní 

údaje níže). 

7. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Pokud si přejete ověřit, které vaše osobní údaje správce uchovává, nebo tyto údaje 

změnit, opravit či smazat, nebo máte-li otázky týkající se konzultace, informací 

zpracovávaných v rámci konzultace nebo vašich práv, obraťte se prosím na:  

E-mail: ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu 

Kontaktní adresa: European Commission – DG Environment 

Head of Unit ENV.B3 

1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België 

8. STÍŽNOSTI  

Se stížnostmi se obracejte na evropského inspektora ochrany údajů.  

mailto:ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu
http://edps.europa.eu/EDPSWEB/
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