PAREIŠKIMAS DĖL PRIVATUMO
Internetinė apklausa, skirta tyrimui „Ar žaliasis kursas tinka kovai su klimato
kaita ES regionuose ir miestuose?“ paremti.
Informacijos rinkimas naudojant programą „EUSurvey“
1.

Trumpas aprašymas
Šiame pareiškime dėl privatumo paaiškinama, kodėl vykstant konsultacijai per „EUSurvey“ RK ir
jo subrangovai tvarko tam tikrus asmens duomenis. Jame pateikiama informacija apie tai, kaip
mes renkame ir tvarkome šiuos asmens duomenis. Šiame dokumente paaiškinama, kaip
užtikriname visų RK surinktų dokumentų apsaugą ir kokios yra su asmens duomenimis susijusios
Jūsų teisės (prieigos teisė, teisė ištaisyti duomenis ir kt.).
ES institucijos yra įsipareigojusios saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Kadangi bet koks internetinis
kvietimas užpildyti „EUSurvey“ klausimyną (gautas e. paštu arba pateiktas partnerių interneto
svetainėje) susijęs su asmens duomenų, kuriuos rinks ir tvarkys Regionų komitetas ir jo rangovai,
teikimu, taikomas 2018 m. spalio 23 d. Reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos
Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo.
Šis konkretus pareiškimas dėl privatumo susijęs su vietos ir regionų valdžios institucijų patirties
pavyzdžių rinkimu atliekant su tyrimu „Žaliasis kursas ir klimato kaita“ susijusią internetinę
apklausą. Ši apklausa yra viešai skelbiama internetu per programą „EUSurvey“. Sklaidos tikslais
atrinktiems suinteresuotiesiems subjektams (adresatams) e. paštu bus išsiųsta nuoroda į
apklausą. Kiti potencialūs dalyviai apklausą ras spustelėję tam tikrų partnerių interneto
svetainėse pateiktą nuorodą. Ši apklausa yra neatsiejama Europos regionų komiteto (toliau –
Komitetas) užsakymu Milieu Consulting SRL, kaip duomenų tvarkytojo, atliekamo tyrimo „Ar
žaliasis kursas tinka kovai su klimato kaita ES regionuose ir miestuose?“ (toliau – tyrimas) dalis.

2.

Kas atsako už asmens duomenų tvarkymą?
Duomenų valdytojas – Laurent Thieule, Regionų komiteto B departamento „Teisėkūros
reikalai 1“ direktorius, e. paštas: Studies-DLW1@cor.europa.eu

3.

Koks yra duomenų tvarkymo tikslas?
Ši apklausa yra Regionų komiteto užsakymu Milieu Consulting SRL atliekamo tyrimo „Ar žaliasis
kursas tinka kovai su klimato kaita ES regionuose ir miestuose?“ dalis. Tikslas – surinkti
informaciją rengiant pirmiau nurodytą tyrimą.
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Dalyvavimas yra savanoriškas:
− Vieša nuoroda į apklausą potencialiems respondentams pateikiama ją paskelbiant
pasirinktose interneto svetainėse. Konsultacijos įžanginėje dalyje potencialių apklausos
dalyvių bus prašoma duoti savo sutikimą paspaudžiant mygtuką „Sutikimas“. Apklausoje
dalyvauti pageidaujantys respondentai privalo duoti savo sutikimą naudoti asmens duomenis
ir atsakymus. Be sutikimo nebus galima pateikti atsakymų.
− Bet kuriuo atveju įžanginėje apklausos dalyje bus nurodyta, kad Komitetas pageidauja
susisiekti su apklausos dalyviais dėl galimų tolesnių su apklausa susijusių veiksmų (žr. toliau
pateiktą 11 punktą). Bus nustatytas aiškus terminas (susisiekti bus galima tik dvejus metus
po apklausos paskelbimo) ir respondentams leidžiama pasirinkti mygtukus „Taip“ arba „Ne“.
Šiame apklausos etape mygtuko „Taip“ paspaudimas reiškia, kad respondento vardas ir
pavardė, e. pašto adresas ir subjektas, kuriam jis priklauso, bus įtraukti į apklausos „Žaliasis
kursas ir klimato kaita“ duomenų bazę. Spustelėjus mygtuką „Ne“, per du mėnesius nuo
tyrimo pabaigos bus pašalinti visi surinkti kontaktiniai duomenys.
4.

Koks yra duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?
Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies d punktas: „duomenų subjektas davė sutikimą,
kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.“

5.

Kokie asmens duomenys yra tvarkomi?
Renkami ir (arba) tvarkomi tik tie duomenys, kurie būtini norint dalyvauti pirmiau minėtoje
konsultacijoje:
− Asmens duomenys
Konsultacijai būtini respondentų kontaktiniai duomenys. Apklausoje dalyvaujančių asmenų
kontaktiniai duomenys – e. pašto adresas, vardas ir pavardė ir subjekto, kuriam dalyvis
priklauso, pavadinimas.
Sklaidos tikslais adresatai bus atrenkami ir su jais susisiekta naudojant Komiteto duomenų bazę
Dynamics ir e. pašto taikomąją programą. Šią duomenų bazę Komitetas prižiūri visiškai skaidriai
ir užtikrindamas duomenų apsaugą (žr. Dynamics pareiškimą dėl privatumo
https://cor.europa.eu/lt/Pages/legal-notice.aspx).
− Techniniai duomenys yra respondentų pateikta nuomonė. Nuomonę sudaro tam tikras
atsakymų skaičius. Atsakymai pateikiami pasirenkant nurodytus variantus ir įrašant laisvą
tekstą (atviri atsakymai).

6.

Kas yra Jūsų asmens duomenų gavėjai arba kokios yra asmens duomenų gavėjų kategorijos?
Jūsų asmens duomenų gavėjai bus už „EUSurvey“ valdymą atsakingi Komisijos darbuotojai
(žr. https://ec.europa.eu/eusurvey/home/privacystatement), taip pat Komiteto darbuotojai ir
tyrimą atliekantis rangovas (Milieu Consulting SRL).
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Duomenų tvarkytojas Milieu Consulting SRL pasilieka teisę pasirinkti ir galutinėje tyrimo „Žaliasis
kursas ir klimato kaita“ ataskaitoje naudoti per apklausą pateiktą informaciją, įskaitant susijusių
subjektų pavadinimus, ir visais atvejais užtikrina atskirų respondentų anonimiškumą.
Užbaigtą ir Komiteto patvirtintą galutinę tyrimo ataskaitą Milieu Consulting SRL perduos Europos
regionų komitetui.
Visas su galutine ataskaita susijusias teises, įskaitant su jos sklaida susijusias teises,
Milieu Consulting SRL perduos Komitetui.
Duomenų tvarkytojas, t. y. subjektas, atsakingas už asmens ir techninių duomenų naudojimą
3 punkte nurodytu tikslu, yra Milieu Consulting SRL, Chaussée de Charleroi 112, 1060 Briuselis,
Belgija.
Duomenų tvarkytojas yra paskyręs savo darbuotojus, kuriems suteiktas leidimas valdyti asmens
ir techninius duomenis remiantis pirmiau nurodytu 3 punktu.
Duomenų valdytojas Jūsų duomenis saugos ne ilgiau kaip du mėnesius nuo tyrimo pabaigos ir
tada apklausos duomenų bazę pašalins iš savo archyvų.
Išskyrus informaciją, kuri yra atrinkta įtraukti į galutinę ataskaitą, įskaitant susijusių subjektų
pavadinimus, nei Milieu Consulting SRL, nei Europos regionų komitetas trečiajai šaliai neperduos
jokių asmens duomenų.

7.

Ar Jūsų asmens duomenys perduodami trečiajai valstybei arba tarptautinei organizacijai?
Duomenų perdavimas nenumatytas.

8.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?
Jūs turite prieigos teisę prie savo asmens duomenų, galite ištaisyti netikslius ar neišsamius
asmens duomenis, apriboti (tam tikromis aplinkybėmis) savo asmens duomenų tvarkymą,
nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu arba prašyti ištrinti savo asmens duomenis (jei jie
tvarkomi neteisėtai).
Atitinkamais atvejais turite teisę gauti savo asmens duomenis, kurie buvo pateikti duomenų
valdytojui, arba juos tiesiogiai perduoti kitam duomenų valdytojui (duomenų perkeliamumas).
Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.
Savo užklausas galite tiesiogiai siųsti (Studies-DLW1@cor.europa.eu). Atsakymą į savo užklausą
gausite per 15 darbo dienų.
Jūs turite teisę pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui
(edps@edps.europa.eu), jei manote, kad RK tvarkant Jūsų asmens duomenis buvo pažeistos
Jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) Nr. 2018/1725.
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9.

Kiek laiko saugomi Jūsų asmens duomenys?
Jūsų asmens duomenys Komitete bus saugomi dvejus metus nuo apklausos paskelbimo dienos.
Jei pildydami klausimyną pažymėjote, jog nesutinkate, kad su Jumis būtų susisiekta dėl tolesnės
susijusios veiklos (žr. pirmiau pateiktą 3 punktą), Jūsų duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip du
mėnesius nuo tyrimo pabaigos.
Duomenų tvarkytojas pasirūpins, kad iš surinktų techninių duomenų būtų pašalintos vardinės
nuorodos į privačius asmenis, išskyrus apklausoje dalyvavusių subjektų pavadinimus.

10.

Ar surinkti asmens duomenys yra naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant
profiliavimą?
Renkant ir tvarkant su tyrimu „Žaliasis kursas ir klimato kaita“ susijusius duomenis nevyksta joks
automatizuotas sprendimų priėmimas ar automatizuotas profiliavimas.

11.

Ar Jūsų asmens duomenys bus papildomai tvarkomi kitu tikslu nei tuo, kuriuo jie buvo gauti?
Į apklausos dalyvių sąrašą įtraukti duomenys tyrimui pasibaigus (dvejus metus nuo apklausos
„Žaliasis kursas ir klimato kaita“ pradžios) gali būti naudojami kitai susijusiai veiklai, pavyzdžiui,
organizuojant konferencijas, klausymus ar renginius su regionų ar vietos valdžios institucijomis,
kurios laikomos svarbiais suinteresuotaisiais subjektais „Žaliajam kursui ir klimato kaitai“.

12.

Į ką kreiptis turint klausimų ar nusiskundimų?
Jei turite daugiau klausimų apie savo asmens duomenų tvarkymą, prašome kreiptis į duomenų
valdytoją (Studies-DLW1@cor.europa.eu).
Taip pat bet kuriuo metu galite kreiptis į RK duomenų apsaugos pareigūną
(data.protection@cor.europa.eu) ir (arba) į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną
(edps@edps.europa.eu).

_____________
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