OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
Ankieta internetowa wspierająca badanie nt. „CZY ZIELONY ŁAD JEST
ODPOWIEDNIM NARZĘDZIEM DO WALKI ZE ZMIANĄ KLIMATU W REGIONACH
I MIASTACH UE?” – gromadzenie informacji przy pomocy kwestionariusza
EUSurvey
1.

Krótki opis
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, dlaczego KR i jego podwykonawcy
przetwarzają niektóre dane osobowe przy gromadzeniu odpowiedzi na konsultacje prowadzone
za pośrednictwem kwestionariusza EUSurvey. Zawiera ono informacje na temat sposobu, w jaki
gromadzimy i przetwarzamy wspomniane dane osobowe. Wyjaśnia także, w jaki sposób
zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych gromadzonych przez KR i jakie prawa
przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych (prawo dostępu do danych, prawo do
ich sprostowania itp.).
Instytucje UE są zaangażowane w ochronę i poszanowanie Państwa prywatności. Ze względu na
to, że każde internetowe zaproszenie do udziału w kwestionariuszu EUSurvey (otrzymane pocztą
elektroniczną lub znajdujące się na stronie partnera) wiąże się z przekazaniem danych
osobowych, które będą gromadzone i przetwarzane przez Komitet Regionów i jego
wykonawców, zastosowanie ma rozporządzenie (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy gromadzenia za pomocą ankiety
internetowej informacji dotyczących doświadczeń władz lokalnych i regionalnych związanych
z „Zielonym Ładem i zmianą klimatu”. Ankieta ta jest publicznie dostępna w internecie za
pośrednictwem EUSurvey. Wybrane zainteresowane strony (adresaci) otrzymają link do ankiety
za pośrednictwem poczty elektronicznej do celów rozpowszechniania. Inni potencjalni
uczestnicy uzyskają dostęp za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronach niektórych
partnerów. Ankieta jest integralną częścią badania nt. „Czy Zielony Ład jest odpowiednim
narzędziem do walki ze zmianą klimatu w regionach i miastach UE?” (zwanego dalej „badaniem”)
zleconego przez Europejski Komitet Regionów (zwanego dalej „Komitetem”) Milieu Consulting
SRL, który będzie działał jako podmiot przetwarzający dane.

2.

Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?
Administratorem danych jest Laurent THIEULE, dyrektor Dyrekcji B „Prace Legislacyjne 1”
Komitetu Regionów, e-mail: Studies-DLW1@cor.europa.eu
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3.

Jaki jest cel przetwarzania danych?
Ankieta jest częścią badania nt. „Czy Zielony Ład jest odpowiednim narzędziem do walki ze
zmianą klimatu w regionach i miastach UE?”, zleconego przez Komitet Milieu Consulting SRL.
Celem jest zebranie informacji na potrzeby przygotowania wyżej wymienionego badania.
Uczestnictwo jest dobrowolne:
− Link publiczny do ankiety jest udostępniany potencjalnym respondentom poprzez
umieszczenie go na wybranych stronach internetowych. Potencjalni respondenci biorący
udział w ankiecie zostaną poproszeni o wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk
„Zgadzam się” w części wprowadzającej konsultacji. Respondenci pragnący wziąć udział
w ankiecie muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie danych osobowych i odpowiedzi.
Odpowiedzi nie mogą zostać przesłane bez wyrażenia zgody.
− Niemniej we wprowadzeniu do ankiety znajdzie się informacja o tym, że Komitet będzie chciał
skontaktować się z respondentami w sprawie ewentualnych działań następczych związanych
z ankietą (zob. pkt 11 poniżej). Podane zostaną jasne ramy czasowe (tego rodzaju kontakty
można będzie podjąć wyłącznie w ciągu dwóch lat od publikacji ankiety), a respondenci
ankiety będą mieli wybór, czy wyrazić na to zgodę (przycisk „tak/nie”). Kliknięcie na przycisk
„tak” na tym etapie ankiety wiąże się z przekazaniem imienia i nazwiska respondenta, jego
adresu e-mail i nazwy macierzystej organizacji do bazy danych ankiety nt. „Zielonego Ładu i
zmiany klimatu”. Kliknięcie na przycisk „nie” spowoduje usunięcie wszystkich zebranych
danych kontaktowych w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia badania.

4.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
Artykuł 5 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/1725 („osoba, której dane dotyczą, wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów”).

5.

Jakie dane osobowe są przetwarzane?
Gromadzone/przetwarzane są wyłącznie dane niezbędne do udziału w wyżej wspomnianych
konsultacjach:
− Dane osobowe:
Dane kontaktowe respondentów, które są niezbędne do przeprowadzenia konsultacji. Dane
kontaktowe osób biorących udział w ankiecie obejmują ich adres e-mail, imię, nazwisko i nazwę
macierzystej organizacji.
Adresaci, z którymi skontaktowano się w celu rozpowszechniania informacji, zostaną wybrani
i nawiąże się z nimi kontakt za pośrednictwem bazy danych „Dynamics” Komitetu i aplikacji
mailingowej. Baza danych prowadzona jest przez Komitet z zachowaniem pełnej przejrzystości i
z poszanowaniem ochrony danych (zob. informacja o prywatności Dynamics pod adresem
https://cor.europa.eu/pl/Pages/legal-notice.aspx
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− Dane techniczne: wkład respondentów. Każdy wkład składa się z kilku odpowiedzi.
Odpowiedzi udziela się w drodze wyboru poszczególnych opcji i wpisywania tekstu własnego
(odpowiedzi otwarte).
6.

Kim są odbiorcy lub jakie są kategorie odbiorców Państwa danych osobowych?
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Komisji odpowiedzialni za zarządzanie
EUSurvey (zob. https://ec.europa.eu/eusurvey/home/privacystatement), a także pracownicy
Komitetu i wykonawca (Milieu Consulting SRL) zajmujący się badaniem.
Podmiot przetwarzający dane Milieu Consulting SRL zastrzega sobie prawo wyboru
i wykorzystania informacji przedłożonych w ramach ankiety, w tym nazw zaangażowanych
podmiotów, w końcowym sprawozdaniu z badania nt. „Zielony Ład i zmiana klimatu”, ale zawsze
gwarantuje anonimowość poszczególnych respondentów.
Po zakończeniu i zatwierdzeniu przez Komitet, sprawozdanie końcowe z badania zostanie
przekazane Europejskiemu Komitetowi Regionów przez Milieu Consulting SRL.
Wszystkie prawa związane ze sprawozdaniem końcowym, w tym prawa związane z jego
rozpowszechnianiem, zostaną przekazane Komitetowi przez Milieu Consulting SRL.
Podmiotem przetwarzającym dane, tj. podmiotem odpowiedzialnym za wykorzystywanie
danych osobowych i technicznych do celów określonych w pkt 3 powyżej, jest Milieu Consulting
SRL, Chaussée de Charleroi 112, 1060 Bruksela, Belgia.
Podmiot przetwarzający dane zidentyfikował personel wewnętrzny upoważniony do zarządzania
danymi osobowymi i technicznymi określonymi w pkt 3 powyżej.
Podmiot przetwarzający dane przechowuje Państwa dane przez okres nie dłuższy niż dwa
miesiące po zakończeniu badania, a następnie usunie bazę danych ankiety ze swoich archiwów.
Poza informacjami wybranymi do włączenia do sprawozdania końcowego, w tym nazwami
zaangażowanych podmiotów, dane osobowe nie zostaną przekazane ani przez Milieu Consulting
SRL ani przez Europejski Komitet Regionów innym stronom trzecim.

7.

Czy Państwa dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej?
Nie przewiduje się przekazania żadnych danych.

8.

Jak mogą Państwo korzystać ze swych praw?
Przysługuje Państwo prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania
wszelkich nieprawidłowych bądź niekompletnych danych, ograniczenia (w pewnych warunkach)
przetwarzania Państwa danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych lub zwrócenia się o usunięcie Państwa danych osobowych (jeżeli zostały one
przetworzone niezgodnie z prawem).
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W stosownych przypadkach mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych,
które zostały przekazane administratorowi danych, lub do przekazania ich bezpośrednio innemu
administratorowi danych (przenoszenie danych). W każdej chwili mogą też Państwo wycofać
zgodę na ich przetwarzanie.
Wszelkie zapytania mogą Państwo kierować na adres: Studies-DLW1@cor.europa.eu). Zostaną
one rozpatrzone w terminie piętnastu dni roboczych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
(edps@edps.europa.eu) w przypadku uznania, że w wyniku przetwarzania Państwa danych
osobowych przez KR naruszone zostały przysługujące Państwu prawa wynikające
z rozporządzenia (UE) 2018/1725.
9.

Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Komitet przez dwa lata od daty publikacji
ankiety.
W przypadku nieudzielenia przez Państwo zgody w trakcie wypełniania kwestionariusza na
skontaktowanie się z Państwem w sprawie działań następczych (zob. pkt 3 powyżej) dane będą
przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące po zakończeniu badania.
Oprócz nazwy podmiotów biorących udział w ankiecie, podmiot przetwarzający dane zwróci
uwagę na to, by osunąć z gromadzonych danych technicznych odniesienia do osób prywatnych.

10.

Czy gromadzone dane osobowe wykorzystuje się do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania?
Gromadzenie i przetwarzanie danych związanych z badaniem nt. „Zielony Ład i zmiana klimatu”
nie opiera się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani zautomatyzowanym
profilowaniu.

11.

Czy Państwa dane osobowe będą dalej przetwarzane do celów innych niż te, do których je
pozyskano?
Dane osobowe zawarte w wykazie respondentów ankiety mogą zostać wykorzystane po
zakończeniu badania (nie dłużej niż w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia ankiety nt. „Zielony Ład
i zmiana klimatu”) do innych działań następczych, takich jak organizacja konferencji, wysłuchań
lub wydarzeń z udziałem władz regionalnych lub lokalnych określonych jako odpowiednie
zainteresowane strony w odniesieniu do „Zielonego Ładu i zmiany klimatu”.

12.

Z kim mogę się skontaktować w razie pytań lub skarg?
Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych można
kierować na adres administratora danych (Studies-DLW1@cor.europa.eu).
W każdej chwili mogą też Państwo zwrócić się do inspektora ochrony danych KR-u
(data.protection@cor.europa.eu) i/lub do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
(mailto:edps@edps.europa.eu).
_____________
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