
 

 

ZVLÁŠTNÍ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ 

VEŘEJNÁ KONZULTACE NA TÉMA POSÍLENÉ SPOLUPRÁCE V BOJI PROTI 

NEMOCEM, KTERÝM LZE PŘEDCHÁZET OČKOVÁNÍM 

 

CÍL 

Cílem této konzultace je získat stanoviska subjektů nebo osob, jichž se téma 

konzultace týká, a případně je zveřejnit na internetových stránkách. Odpovědnost za 

zveřejnění nese Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské 

komise. 

Vzhledem k tomu, že se v rámci této internetové služby shromažďují a dále 

zpracovávají osobní údaje, vztahují se na ni pravidla ochrany údajů stanovená 

v nařízení (ES) č. 45/2001
1
. 

1. KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAKÝMI TECHNICKÝMI PROSTŘEDKY? 

1.1. Identifikační údaje 

Shromažďovány a dále zpracovávány jsou pouze ty osobní údaje, které jsou 

nezbytné pro správu příspěvků (jméno, příjmení, povolání, poštovní a e-

mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo atd.), a také vyjádření 

přispěvatelů k daným tématům. 

Postupy zpracování osobních údajů spojené s organizací této konzultace jsou 

nutné pro fungování Komise v souladu s pověřením vyplývajícím ze Smluv, 

zejména pak s články 5 a 13 Smlouvy o EU a články 244–250 Smlouvy o 

fungování EU. 

1.2. Technické informace 

Průzkum o provádění je internetový průzkum prováděný prostřednictvím platformy 

EUSurvey. Systém používá pro zajištění komunikace mezi klientem a serverem 

soubory cookies. Proto musíte v nastavení prohlížeče soubory cookies povolit. 

Více informací o souborech cookies používaných v rámci platformy EUSurvey 

naleznete zde: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/helpauthors#_Toc14  

2. KDO MÁ K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP A KOMU JSOU DÁLE POSKYTOVÁNY? 

 Doručené příspěvky budou zveřejněny na internetu společně s údaji o totožnosti 

autora, ledaže by autor zveřejnění osobních údajů odmítl z důvodu možného 

poškození svých oprávněných zájmů. V takovém případě může být příspěvek 

zveřejněn anonymně. Neexistuje-li však oprávněný zájem nesouhlasit se 

zveřejněním osobních údajů, příspěvek nebude zveřejněn a ani nebude v zásadě 

přihlédnuto k jeho obsahu. Výhrady vůči zveřejnění osobních údajů zasílejte 

útvaru, který za konzultaci odpovídá (viz kontaktní údaje níže). 

                                                 

1  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství 

a o volném pohybu těchto údajů. 
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3. JAK JE ZAJIŠTĚNA OCHRANA A ZABEZPEČENÍ VAŠICH ÚDAJŮ? 

 Obdržené příspěvky budou uloženy v zabezpečené databázi v datovém centru 

Evropské komise, jehož provoz se řídí bezpečnostními opatřeními Komise a 

předpisy ředitelství pro bezpečnost platnými pro daný druh serverů a služeb. 

Databáze je přístupná pouze pracovníkům Komise, a to na základě uživatelského 

jména a hesla. 

4. JAK MŮŽETE SVÉ ÚDAJE OVĚŘIT, ZMĚNIT ČI SMAZAT? 

Pokud si přejete ověřit, které osobní údaje se uchovávají, nebo tyto údaje kdykoli 

změnit, opravit či smazat, obraťte se na nás přes níže uvedené kontaktní údaje 

a upřesněte svůj požadavek.  

5. JAK DLOUHO JSOU VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁNY? 

 Vaše osobní údaje budou zahrnuty do seznamu kontaktních údajů, který bude 

interně k dispozici zaměstnancům Komise, aby vás bylo možno v budoucnu 

kontaktovat v souvislosti s následnými iniciativami Komise. Pokud s tím 

nesouhlasíte, obraťte se na nás přes níže uvedené kontaktní údaje a upřesněte 

svůj požadavek. 

6. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Pokud si přejete ověřit, jaké osobní údaje se uchovávají, nebo tyto údaje změnit, 

opravit či smazat, nebo máte-li otázky týkající se informací zpracovávaných 

v souvislosti s konzultací, případně otázky týkající se vašich práv, obraťte se na tým 

podpory:  

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (SANTE) 

Hlavní poradce pro oblast zdraví a krizové řízení 

Funkční e-mailová schránka: SANTE-VACCINATION-TASKFORCE@ec.europa.eu 

7. STÍŽNOSTI  

V případě sporu lze zaslat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů.  

http://edps.europa.eu/EDPSWEB/
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