DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
Sondaj online în sprijinul studiului „ESTE PACTUL VERDE PREGĂTIT
SĂ COMBATĂ SCHIMBĂRILE CLIMATICE ÎN REGIUNILE ȘI ORAȘELE DIN UE?” –
colectarea de informații utilizând EUSurvey
1.

Scurtă descriere
Această declarație de confidențialitate explică de ce unele date cu caracter personal sunt
prelucrate de CoR și de subcontractanții săi atunci când colectează răspunsuri la o consultare
prin intermediul EUSurvey. Oferă informații cu privire la modul în care colectăm și tratăm aceste
date cu caracter personal. Explică modul în care asigurăm protecția tuturor datelor cu caracter
personal colectate de CoR și drepturile pe care le puteți exercita în legătură cu datele
dumneavoastră (dreptul de acces, de rectificare etc.).
Instituțiile UE sunt hotărâte să protejeze și să respecte viața dumneavoastră privată.
Întrucât orice invitație online de a participa la un chestionar EUSurvey (primită prin e-mail sau
găsită pe un site internet partener) implică prezentarea de date cu caracter personal, care vor fi
colectate și prelucrate de Comitetul Regiunilor și de contractanții săi, se aplică
Regulamentul (UE) 2018/1725 din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și
agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date.
Această declarație specifică de confidențialitate se referă la colectarea, prin intermediul unui
sondaj online, a experienței autorităților locale și regionale (ALR) în ceea ce privește Pactul verde
și schimbările climatice. Acest sondaj este pus la dispoziția publicului online prin intermediul
EUSurvey. Părțile interesate selectate (destinatarii selectați) vor primi pe e-mail un link la sondaj,
în scopuri de diseminare. Alți potențiali participanți îl vor accesa prin intermediul unui link
publicat pe o serie de site-uri partenere. Sondajul face parte din efectuarea studiului „Este Pactul
verde pregătit să combată schimbările climatice în regiunile și orașele din UE?” (numit în
continuare „studiul”) comandat de Comitetul European al Regiunilor (numit în continuare
„Comitetul”) la Milieu Consulting SRL, care va fi entitate împuternicită de către operator.

2.

Cine răspunde de prelucrarea datelor cu caracter personal?
Operatorul de date este Laurent THIEULE, directorul Direcției B Lucrări Legislative 1 din cadrul
Comitetului Regiunilor, e-mail: Studies-DLW1@cor.europa.eu
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3.

În ce scop sunt prelucrate datele?
Sondajul face parte din studiul „Este Pactul verde pregătit să combată schimbările climatice în
regiunile și orașele din UE?”, comandat de Comitetul Regiunilor la Milieu Consulting SRL.
Scopul este de a colecta informații pentru pregătirea studiului menționat anterior.
Participarea este voluntară:
− Linkul public la sondaj este pus la dispoziția potențialilor respondenți prin publicarea acestuia
pe site-urile selectate. Potențialii respondenți care participă la sondaj vor fi invitați să își
notifice consimțământul făcând clic pe butonul „consimt” (assent) din partea introductivă a
consultării. Consimțământul în legătură cu utilizarea datelor cu caracter personal și a
contribuțiilor este obligatoriu pentru respondenții care doresc să participe la sondaj. În lipsa
consimțământului, contribuțiile nu pot fi transmise.
− Cu toate acestea, în introducerea cu privire la sondaj, va exista o notă referitoare la intenția
Comitetului de a-i contacta pe respondenții la sondaj pentru potențiale acțiuni de
monitorizare a sondajului (a se vedea punctul 11 de mai jos). Va fi indicat un calendar
(contactarea poate avea loc doar în decursul a doi ani de la publicarea sondajului) și, cu
această ocazie, respondenților la sondaj le va fi propusă o alegere (butonul da/nu). Dacă se
face clic pe „da” în această etapă a sondajului, numele, prenumele și adresa de e-mail ale
respondentului, precum și entitatea de apartenență vor fi introduse în baza de date aferente
sondajului pe tema „Pactul verde și schimbările climatice”. Dacă se face clic pe „nu”, acest
lucru va avea ca rezultat ștergerea, în termen de două luni de la finalizarea studiului, a tuturor
datelor de contact colectate.

4.

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor?
Articolul 5 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725 (persoana vizată și-a dat
consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe
scopuri specifice);

5.

Ce date cu caracter personal sunt prelucrate?
Sunt colectate/prelucrate doar datele necesare pentru participarea la consultarea menționată
anterior:
− Datele cu caracter personal:
Datele de contact ale respondenților, care sunt necesare pentru desfășurarea consultării.
Datele de contact ale persoanelor care participă la sondaj includ adresa de e-mail, numele,
prenumele acestora, precum și denumirea entității de apartenență.
Adresele contactate în scopuri de diseminare vor fi selectate și contactate prin intermediul
aplicației de baze de date și liste de expediere poștală, „Dynamics”, care aparține Comitetului.
Această bază de date este menținută de Comitet într-un mod complet transparent și cu deplina
respectare a protecției datelor cu caracter personal (a se vedea declarația de confidențialitate
privind Dynamics de la adresahttps://cor.europa.eu/ro/Pages/legal-notice.aspx).
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− Date tehnice: contribuțiile furnizate de respondenți. Fiecare contribuție este alcătuită
dintr-un număr de răspunsuri. Răspunsurile sunt furnizate prin selectarea opțiunilor date și
prin tastarea de text liber (răspunsuri deschise).
6.

Cine sunt destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter
personal?
Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi membrii personalului Comisiei
responsabili
cu
gestionarea
EUSurvey
(a
se
vedea
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/privacystatement), precum și membrii personalului
Comitetului și contractantul (Milieu Consulting SRL) care se ocupă de studiu.
Entitatea împuternicită de operatorul de date, Milieu Consulting SRL, își rezervă dreptul de a
selecta și a utiliza informațiile furnizate în cadrul sondajului, inclusiv denumirea entităților
implicate, în raportul final al studiului pe tema „Pactul verde și schimbările climatice”, dar
garantând întotdeauna anonimitatea respondenților individuali.
După finalizare și aprobarea de către Comitet, raportul final al studiului va fi transmis
Comitetului European al Regiunilor de către Milieu Consulting SRL.
Toate drepturile legate de raportul final, inclusiv cele legate de diseminarea acestuia, vor fi
transferate Comitetului de către Milieu Consulting SRL.
Entitatea împuternicită de operatorul de date, adică entitatea responsabilă cu utilizarea datelor
cu caracter personal și a datelor tehnice, în scopul specificat la punctul 3 de mai sus este
Milieu Consulting SRL, Chaussée de Charleroi 112, 1060 Bruxelles, Belgia.
Entitatea împuternicită de operatorul de date a identificat personalul intern autorizat să
gestioneze datele cu caracter personal și datele tehnice specificate la punctul 3 de mai sus.
Entitatea împuternicită de operatorul de date va păstra datele dumneavoastră cu caracter
personal timp de maximum două luni de la finalizarea studiului și apoi va șterge baza de date
aferentă sondajului din arhivele sale.
În afară de informațiile selectate pentru a fi incluse în raportul final, inclusiv denumirea
entităților implicate, nu vor fi transmise date cu caracter personal de către Milieu Consulting SRL
sau de către Comitetul European al Regiunilor altor terțe părți.

7.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate unei țări terțe sau unei organizații
internaționale?
Nu este prevăzut niciun transfer de date.
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8.

Cum vă puteți exercita drepturile?
Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, de a rectifica orice date
cu caracter personal inexacte sau incomplete, de a limita (în anumite condiții) prelucrarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal, de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră
cu caracter personal și de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal
(în cazul în care acestea sunt prelucrate în mod ilegal).
Atunci când este cazul, aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal care
au fost furnizate operatorului sau să dispuneți ca aceste date cu caracter personal să fie
transmise direct unui alt operator (portabilitatea datelor). De asemenea, aveți dreptul de a vă
retrage consimțământul în orice moment.
Vă
puteți
trimite
solicitările
la
adresa
(Studies-DLW1@cor.europa.eu).
Solicitarea dumneavoastră va primi un răspuns în termen de 15 zile lucrătoare.
Aveți dreptul de a sesiza Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
(edps@edps.europa.eu), în cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră, garantate de
Regulamentul (UE) 2018/1725, au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră
cu caracter personal de către CoR.

9.

Care este durata păstrării datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate de Comitet timp de doi ani de la data
publicării sondajului.
În cazul în care ați refuzat să fiți contactat pentru orice activitate de monitorizare, în momentul
completării chestionarului (a se vedea punctul 3 de mai sus), datele dumneavoastră vor fi
păstrate timp de maximum două luni de la finalizarea studiului.
În afara denumirii entităților implicate în sondaj, persoana împuternicită de operatorul de date
va acorda atenție eliminării din datele tehnice colectate a referinței nominale la persoane fizice.

10.

Datele cu caracter personal colectate sunt utilizate pentru procesul decizional automatizat,
inclusiv pentru crearea de profiluri?
Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu studiul pe tema
„Pactul verde și schimbările climatice” nu se bazează pe niciun proces decizional automatizat
sau pe crearea automatizată de profiluri.

11.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în continuare într-un alt scop
decât cel pentru care au fost obținute?
Datele cu caracter personal incluse pe lista respondenților la sondaj pot fi utilizate după
finalizarea studiului (pentru o perioadă limitată de doi ani de la lansarea sondajului „Pactul verde
și schimbările climatice”) pentru acțiuni de monitorizare ulterioare cum ar fi, de exemplu,
organizarea de conferințe, ședințe sau evenimente cu autoritățile locale sau regionale
identificate ca părți interesate relevante pentru „Pactul verde și schimbările climatice”.
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12.

Pe cine puteți contacta dacă aveți întrebări sau sesizări?
Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă
rugăm să contactați operatorul de date (Studies-DLW1@cor.europa.eu).
De asemenea, puteți contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor din cadrul CoR
(data.protection@cor.europa.eu) și/sau Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
(mailto:edps@edps.europa.eu).

_____________
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