IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Spletna anketa v podporo študiji JE ZELENI DOGOVOR PRIMEREN ZA BOJ
PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM V REGIJAH IN MESTIH EU? – zbiranje
informacij z aplikacijo EUSurvey
1.

Kratek opis
V izjavi o varstvu osebnih podatkov je pojasnjeno, zakaj OR in njegovi podizvajalci pri zbiranju
odgovorov na posvetovanje prek aplikacije EUSurvey obdelujejo nekatere osebne podatke. V
njej je predstavljen način zbiranja in obdelave teh osebnih podatkov. Pojasnjeno je, kako
zagotavljamo varstvo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira OR, in kakšne pravice lahko uveljavljate
v zvezi z vašimi podatki (pravica do dostopa, popravka itd.).
Institucije EU so zavezane varstvu in spoštovanju vaše zasebnosti. Ker sprejetje vsakega
spletnega povabila k izpolnitvi vprašalnika EUSurvey (ki ga prejmete po e-pošti ali najdete na
partnerskem spletišču) pomeni predložitev osebnih podatkov, ki jih zbirajo in obdelujejo Odbor
regij in njegovi podizvajalci, se uporablja Uredba (EU) 2018/1725 z dne 23. oktobra 2018 o
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah
Unije in o prostem pretoku takih podatkov.
Ta izjava o varstvu osebnih podatkov se nanaša na zbiranje osebnih podatkov s spletno anketo
o izkušnjah lokalnih in regionalnih oblasti v zvezi s študijo o zelenem dogovoru in podnebnih
spremembah. Ta anketa je javno dostopna prek spletne aplikacije EUSurvey. Izbrani deležniki
(naslovniki) bodo po e-pošti prejeli povezavo do ankete za namene razširjanja. Drugi potencialni
udeleženci bodo do nje dostopali prek povezave, objavljene na partnerskih spletiščih. Anketa je
del izvajanja študije Je zeleni dogovor primeren za boj proti podnebnim spremembam v regijah
in mestih EU? (v nadaljnjem besedilu: študija), ki jo je Evropski odbor regij (v nadaljnjem
besedilu: Odbor) naročil pri izvajalcu Milieu Consulting SRL, ki bo deloval kot obdelovalec
podatkov.

2.

Kdo je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov?
Upravljavec podatkov je Laurent THIEULE, direktor direkcije B za zakonodajno delo 1 Odbora
regij, e-pošta: Studies-DLW1@cor.europa.eu.
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3.

Kaj je namen obdelave podatkov?
Anketa je del študije Je zeleni dogovor primeren za boj proti podnebnim spremembam v regijah
in mestih EU?, ki jo je Odbor regij naročil pri izvajalcu Milieu Consulting SRL. Namen je zbrati
informacije za pripravo navedene študije.
Sodelovanje je prostovoljno:
− Javna povezava do ankete za potencialne anketirance je objavljena na izbranih spletiščih.
Potencialni anketiranci, ki izpolnjujejo anketo, bodo pozvani, naj izrazijo privolitev s klikom
na gumb za soglasje v uvodnem delu posvetovanja. Soglasje za uporabo osebnih podatkov in
prispevkov je obvezno za anketirance, ki želijo sodelovati v anketi. Brez soglasja ni mogoče
predložiti prispevkov.
− V uvodnem delu ankete bo omenjeno, da želi Odbor stopiti v stik z anketiranci v zvezi z
morebitnimi nadaljnjimi ukrepi po anketi (glej točko 11 spodaj). Določen bo jasen časovni
okvir (ti kontaktni podatki se lahko uporabijo v dveh letih po objavi ankete) in anketirancem
bo dana možnost izbire (gumb da/ne). Klik na gumb „da“ v tej fazi ankete pomeni, da bodo
ime, priimek in e-poštni naslov anketiranca ter subjekt, kateremu pripada, vključeni v
podatkovno zbirko ankete. Klik na gumb „ne“ pomeni, da bodo vsi zbrani kontaktni podatki
izbrisani v dveh mesecih po zaključku študije.

4.

Kakšna je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov?
Člen 5(1)(d) Uredbe 2018/1725 (posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil
v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov).

5.

Kateri osebni podatki se obdelujejo?
Zbirajo/obdelujejo se samo podatki, potrebni za udeležbo v navedenem posvetovanju.
− Osebni podatki:
kontaktni podatki anketirancev, potrebni za izvedbo posvetovanja. Kontaktni podatki oseb, ki
sodelujejo v anketi, vključujejo njihov e-naslov, ime in priimek ter ime subjekta, kateremu
pripadajo.
Naslovniki, ki bodo kontaktirani za namene razširjanja, bodo izbrani in kontaktirani prek
podatkovne zbirke Dynamics in aplikacije za pošiljanje e-pošte, ki ju uporablja Odbor. Odbor to
podatkovno zbirko vodi popolnoma pregledno in ob spoštovanju varstva podatkov (glej izjavo o
varstvu osebnih podatkov za zbirko Dynamics https://cor.europa.eu/sl/Pages/legalnotice.aspx).
− Tehnični podatki: prispevki, ki jih predložijo anketiranci. Vsak prispevek sestavlja več
odgovorov. Odgovori se oddajo z izbiro med danimi možnostmi in vnosom prostega besedila
(odprti odgovori).
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6.

Kdo so prejemniki ali vrste prejemnikov vaših osebnih podatkov?
Prejemniki vaših osebnih podatkov bodo zaposleni Komisije, odgovorni za upravljanje aplikacije
EUSurvey (glej https://ec.europa.eu/eusurvey/home/privacystatement?language=sl), ter
zaposleni Odbora in izvajalec (Milieu Consulting SRL), ki so odgovorni za študijo.
Obdelovalec podatkov Milieu Consulting SRL si pridržuje pravico, da izbere in uporabi
informacije, predložene v okviru ankete, tudi imena udeleženih subjektov, v končnem poročilu
o študiji na temo zelenega dogovora in podnebnih sprememb, pri čemer bo vedno zagotovil
anonimnost posameznih anketirancev.
Ko bo študija zaključena in jo bo Odbor odobril, bo izvajalec Milieu Consulting SRL Evropskemu
odboru regij predložil končno poročilo o študiji.
Izvajalec Milieu Consulting SRL bo na Odbor prenesel vse pravice v zvezi s končnim poročilom,
vključno s pravicami za njegovo razširjanje.
Obdelovalec podatkov, torej subjekt, odgovoren za uporabo osebnih in tehničnih podatkov za
namen iz točke 3 zgoraj, je Milieu Consulting SRL, Chaussée de Charleroi 112, 1060 Bruselj,
Belgija.
Obdelovalec podatkov je določil zaposlene, ki so pooblaščeni za upravljanje osebnih in tehničnih
podatkov iz točke 3 zgoraj.
Obdelovalec podatkov bo hranil vaše podatke največ dva meseca po zaključku študije, nato pa
bo podatkovno zbirko ankete izbrisal iz svojega arhiva.
Razen informacij, izbranih za vključitev v končno poročilo, vključno z imeni udeleženih subjektov,
izvajalec Milieu Consulting SRL ali Evropski odbor regij ne bo posredoval nobenih osebnih
podatkov drugim tretjim stranem.

7.

Ali se vaši osebni podatki posredujejo tretjim državam ali mednarodnim organizacijam?
Posredovanje podatkov ni predvideno.

8.

Kako lahko uveljavljate svoje pravice?
Posameznik ima pravico, da dostopa do svojih osebnih podatkov, popravi vse netočne ali
nepopolne osebne podatke, (pod določenimi pogoji) omeji obdelavo svojih osebnih podatkov ali
ji ugovarja in zahteva izbris svojih osebnih podatkov (če so bili ti obdelani nezakonito).
V določenih primerih ima pravico prejeti svoje osebne podatke, ki so bili zaupani upravljavcu
podatkov, ali zahtevati, da se neposredno posredujejo drugemu upravljavcu (prenosljivost
podatkov). Svojo privolitev lahko tudi kadar koli umakne.
Vprašanja lahko naslovite na Studies-DLW1@cor.europa.eu. Obravnavana bodo v 15 delovnih
dneh.
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Pravico imate, da se obrnete na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov
(edps@edps.europa.eu), če menite, da so bile pravice, ki jih imate v skladu z Uredbo (EU)
2018/1725, kršene kot posledica obdelave vaših osebnih podatkov v OR.
9.

Koliko časa se hranijo vaši osebni podatki?
Odbor bo hranil vaše osebne podatke dve leti po datumu objave ankete.
Če ste pri izpolnjevanju ankete izbrali, da ne želite biti kontaktirani v zvezi z nadaljnjimi ukrepi
(glej točko 3 zgoraj), se bodo vaši podatki hranili največ dva meseca po zaključku študije.
Razen imen subjektov, udeleženih v anketi, bo obdelovalec podatkov iz zbranih tehničnih
podatkov skrbno odstranil vse poimenske sklice na fizične osebe.

10.

Ali se zbrani osebni podatki uporabljajo za avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z
oblikovanjem profilov?
Pri zbiranju in obdelavi podatkov, povezanih s študijo o zelenem dogovoru in podnebnih
spremembah, se ne uporabljata avtomatizirano sprejemanje odločitev ali avtomatizirano
oblikovanje profilov.

11.

Ali se vaši osebni podatki dodatno obdelujejo v druge namene od namena, za katerega so bili
pridobljeni?
Osebni podatki s seznama anketirancev se lahko po zaključku študije (v dveh letih po začetku
ankete o zelenem dogovoru in podnebnih spremembah) uporabljajo za druge nadaljnje ukrepe,
na primer organizacijo konferenc, predstavitev ali dogodkov, na katerih so regionalne ali lokalne
oblasti opredeljene kot ustrezni deležniki v zvezi z zelenim dogovorom in podnebnimi
spremembami.

12.

Komu lahko pošljem morebitna vprašanja ali pritožbe?
Z morebitnimi dodatnimi vprašanji o obdelavi vaših osebnih podatkov se lahko obrnete na
upravljavca podatkov (Studies-DLW1@cor.europa.eu).
Kadar koli se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v OR
(data.protection@cor.europa.eu) in/ali na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov
(mailto:edps@edps.europa.eu).

_____________
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