ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Online felmérés az „ALKALMAS-E A ZÖLD MEGÁLLAPODÁS AZ
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS LEKÜZDÉSÉRE AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGIÓIBAN ÉS
VÁROSAIBAN?” című tanulmány elkészítéséhez kapcsolódóan –
információgyűjtés az EUSurvey használatával
1.

Rövid ismertető
Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy az RB és alvállalkozói milyen indokból kezelnek
bizonyos személyes adatokat az EUSurvey-en keresztül történő konzultációra érkező válaszok
összegyűjtése során. Tájékoztatást nyújt e személyes adatok összegyűjtésének és kezelésének
módjáról, ismerteti, hogy milyen módon biztosítjuk az RB által gyűjtött valamennyi személyes
adat védelmét, és hogy Ön milyen jogokkal élhet az adataival kapcsolatban (hozzáférés, kijavítás
stb. joga).
Az uniós intézmények elkötelezettek az Ön magánéletének védelme és tiszteletben tartása
mellett. Mivel az EUSurvey-kérdőívek megválaszolására való bármilyen (e-mailen kapott vagy
valamely partner weboldalán talált) online meghívás személyes adatok benyújtásával jár,
amelyeket ezt követően a Régiók Európai Bizottsága és annak alvállalkozói gyűjtenek össze és
kezelnek, a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek,
hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 rendelet alkalmazandó.
Ez a konkrét adatvédelmi nyilatkozat a helyi és regionális önkormányzatok tapasztalatainak
online felmérésen keresztül történő összegyűjtésére vonatkozik „A zöld megállapodás és az
éghajlatváltozás” című tanulmányhoz kapcsolódóan. Ez a felmérés az EUSurvey-en keresztül
online nyilvánosan hozzáférhető. A kiválasztott érdekelt felek (címzettek) e-mailben kapják meg
a felméréshez vezető linket terjesztés céljából. Az egyéb potenciális résztvevők az egyes
partnerek weboldalain közzétett linken keresztül férhetnek hozzá a felméréshez. A felmérés
szerves részét képezi a Régiók Európai Bizottsága (a továbbiakban: RB) által az
adatfeldolgozóként eljáró Milieu Consulting SRL-nek kiadott „Alkalmas-e a zöld megállapodás az
éghajlatváltozás leküzdésére az Európai Unió régióiban és városaiban?” című tanulmány (a
továbbiakban: tanulmány) elkészítésének.
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2.

Ki felelős a személyes adatok kezeléséért?
Az adatkezelő Laurent THIEULE, az RB „B” Igazgatósága (Jogalkotási Munkák Igazgatósága 1)
igazgatója (e-mail: Studies-DLW1@cor.europa.eu)

3.

Mi az adatkezelés célja?
A felmérés szerves részét képezi a Régiók Európai Bizottsága által a Milieu Consulting SRL-nek
kiadott „Alkalmas-e a zöld megállapodás az éghajlatváltozás leküzdésére az Európai Unió
régióiban és városaiban?” című tanulmánynak. Az adatkezelés célja a fent említett tanulmány
elkészítéséhez szükséges információk összegyűjtése.
A részvétel önkéntes:
− A felmérés nyilvános linkjét a potenciális válaszadók számára a kiválasztott weboldalakon
történő közzététel révén teszik elérhetővé. A felmérésben részt vevő potenciális
válaszadókat felkérik, hogy a konzultáció bevezető részében található „hozzájárulok” gombra
kattintva jelezzék, hogy beleegyeznek az adatok kezelésébe. A személyes adatok és a
hozzászólások felhasználásához való hozzájárulás a felmérésben részt venni kívánó
válaszadók számára kötelező. A hozzájárulás megadása nélkül a hozzászólásokat nem lehet
benyújtani.
− A felmérés bevezető részében azonban szerepelni fog egy megjegyzés arra vonatkozóan,
hogy az RB a felmérés esetleges nyomon követése céljából fel kívánja venni a kapcsolatot a
felmérés résztvevőivel (lásd az alábbi 11. pontot). A kapcsolatfelvételre egy egyértelműen
meghatározott időkeret van megadva (a kapcsolatfelvétel a felmérés közzétételét követő két
éven belül lehetséges), és a felmérés válaszadóinak választási lehetőségük van (igen/nem
gomb). Ha a válaszadó ebben a szakaszban az „igen” gombra kattint, akkor vezeték- és
keresztnevét, e-mail-címét és annak a szervezetnek a nevét, amelyhez tartozik, felveszik az
„Alkalmas-e a zöld megállapodás az éghajlatváltozás leküzdésére az Európai Unió régióiban
és városaiban?” című felmérés adatbázisába. A „nem” gombra kattintás azt eredményezi,
hogy a tanulmány elvégzését követő két hónapon belül valamennyi megadott elérhetőség
törlésre kerül.

4.

Mi az adatkezelés jogalapja?
Az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja („az érintett hozzájárulását adta
személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”).

5.

Milyen személyes adatok kezelésére kerül sor?
Kizárólag a fent említett konzultációban
gyűjtésére/kezelésére kerül sor:

való

részvételhez

szükséges

adatok

− Személyes adatok:
A válaszadóknak a konzultáció elvégzéséhez szükséges elérhetőségei. A felmérésben részt vevő
személyek elérhetőségei közé tartozik az e-mail-címük, a vezeték- és keresztnevük, valamint
annak a szervezetnek a neve, amelyhez tartoznak.
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Azokat a címzetteket, akikkel terjesztési célból veszik fel a kapcsolatot, az RB „Dynamics”
elnevezésű adatbázisának és e-mail-alkalmazásának segítségével fogják kiválasztani és
felkeresni. Ezt az adatbázist az RB teljesen átlátható módon, az adatvédelmi szabályok
tiszteletben
tartásával
kezeli
(lásd
a Dynamics
adatvédelmi
nyilatkozatát:
https://cor.europa.eu/en/Pages/legal-notice.aspx).
− Technikai adatok: a válaszadók hozzászólásai. Minden hozzászólás több választ foglal
magában. A felmérésben feltett kérdéseket a megadott lehetőségek közüli választással, és
szabad szöveg begépelésével lehet megválaszolni (nyitott kérdések esetében).
6.

Kik férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz?
Az Ön személyes adataihoz az Európai Bizottságnak az EUSurvey kezeléséért felelős
alkalmazottai (lásd: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/privacystatement), valamint az RBnek a tanulmánnyal foglalkozó alkalmazottai és alvállalkozója (Milieu Consulting SRL) férhet
hozzá.
Az adatkezelő Milieu Consulting SRL fenntartja a jogot arra, hogy a felmérés keretében
benyújtott információkat – ideértve a részt vevő szervezetek nevét – kiválassza és felhasználja
„A zöld megállapodás és az éghajlatváltozás” című tanulmány végső jelentésében, azonban
minden esetben garantálja az egyéni válaszadók anonimitását.
A Milieu Consulting SRL a tanulmányhoz kapcsolódó végső jelentést, annak elkészítését és RB
általi jóváhagyását követően, benyújtja a Régiók Európai Bizottságának.
A Milieu Consulting SRL a végső jelentéshez, többek között annak terjesztéséhez kapcsolódó
valamennyi jogot az RB-re ruházza.
Az adatkezelő, azaz a személyes és technikai adatoknak a fenti 3. pontban meghatározott célra
történő felhasználásáért felelős jogalany a Milieu Consulting SRL, Chaussée de Charleroi 112,
1060 Brüsszel, Belgium.
Az adatkezelő kijelöli azokat a belső alkalmazottakat, akik jogosultak a fenti 3. pontban
meghatározott személyes és technikai adatok kezelésére.
Az adatkezelő az Ön személyes adatait a tanulmány befejezését követően legfeljebb két hónapig
őrzi meg, ezt követően az archívumából törli a felmérés adatbázisát.
A végső jelentés elkészítéséhez kiválasztott információkon – ezen belül a részt vevő szervezetek
nevén – felül sem a Milieu Consulting SRL, sem pedig a Régiók Európai Bizottsága nem továbbít
személyes adatokat harmadik felek számára.

7.

Továbbítjuk-e az Ön személyes adatait valamelyik harmadik országba vagy nemzetközi
szervezetnek?
Adattovábbításra nem kerül sor.
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8.

Hogyan élhet a jogaival?
Jogában áll, hogy személyes adataihoz hozzáférjen, illetve kijavítsa a pontatlan vagy hiányos
ilyen jellegű adatokat, korlátozza (bizonyos feltételek mellett) az Önre vonatkozó adatok
feldolgozását, kifogást emeljen az adatok feldolgozása ellen, illetve kérje személyes adatai
törlését (jogellenes feldolgozás esetén).
Adott esetben Önnek joga van arra, hogy megkapja az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatait, illetve kérheti, hogy közvetlenül továbbítsák azokat egy másik adatkezelőnek
(adathordozhatóság). Korábban adott beleegyezését is bármikor visszavonhatja.
Kéréseit a (Studies-DLW1@cor.europa.eu) címre küldheti el. Kérését 15 munkanapon belül
feldolgozzuk.
Joga van az európai adatvédelmi biztoshoz fordulni (edps@edps.europa.eu), ha úgy véli, hogy
megsértették az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait azzal, ahogyan személyes adatait
kezelték az RB-nél.

9.

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatait?
Az Ön személyes adatait az RB a felmérés közzétételét követő két évig tárolja.
Ha Ön a kérdőív kitöltésekor nem járult hozzá ahhoz, hogy a felmérés nyomon követése céljából
felvegyék Önnel a kapcsolatot (lásd a fenti 3. pontot), az Ön adatait a tanulmány elvégzését
követően legfeljebb két hónapig tárolják.
Az adatfeldolgozó figyelmet fordít arra, hogy a felmérésben részt vevő szervezetek nevén kívül
az összegyűjtött technikai adatokból a magánszemélyekre való utalásokat eltávolítsa.

10.

Felhasználják-e az összegyűjtött személyes adatokat automatizált döntéshozáshoz, ezen belül
profilalkotáshoz?
„A zöld megállapodás és az éghajlatváltozás” című tanulmánnyal kapcsolatos adatgyűjtés- és
kezelés nem alapul automatizált döntéshozatalon, illetve automatizált profilalkotáson.

11.

Sor kerül-e személyes adatainak kezelésére az adatgyűjtés eredeti céljától eltérő célokból is?
A felmérés válaszadóinak jegyzékében szereplő személyes adatok a tanulmány befejezését
követően („A zöld megállapodás és az éghajlatváltozás” című felmérés megkezdését követő
legfeljebb két évig) használhatók fel egyéb nyomonkövetési tevékenységekhez, például „A zöld
megállapodás és az éghajlatváltozás” című tanulmány érdekelt feleiként azonosított regionális
és helyi hatóságok részvételével rendezett konferenciák, meghallgatások, illetve rendezvények
szervezéséhez.

12.

Kihez fordulhatok kérdéseimmel vagy panaszaimmal?
Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatkezelőhöz
(Studies-DLW1@cor.europa.eu).
Emellett bármikor felveheti a kapcsolatot az RB adatvédelmi tisztviselőjével
(data.protection@cor.europa.eu)
és/vagy
az
európai
adatvédelmi
biztossal
(mailto:edps@edps.europa.eu) is.
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