
 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI 

KONSULTACJE PUBLICZNE NA TEMAT: „ŚCIŚLEJSZA WSPÓŁPRACA 

W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA CHOROBOM ZWALCZANYM DROGĄ 

SZCZEPIEŃ” 

 

CEL KONSULTACJI 

Celem konsultacji jest zapoznanie się z opiniami zainteresowanych stron oraz 

ewentualne opublikowanie otrzymanych odpowiedzi w internecie. 

Odpowiedzialność za konsultacje ponosi Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Żywności w Komisji Europejskiej. 

Ponieważ za pośrednictwem tej strony internetowej gromadzi się i przetwarza dane 

osobowe, zastosowanie mają przepisy dotyczące ochrony danych ustanowione 

w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001
1
. 

1. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE GROMADZIMY I PRZY UŻYCIU JAKICH 

ŚRODKÓW TECHNICZNYCH? 

1.1. Dane dotyczące tożsamości 

Gromadzone i przetwarzane dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, zawód, 

adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i faksu, itp.) to wyłącznie 

dane, które są niezbędne do zarządzania otrzymanymi odpowiedziami oraz 

opiniami respondentów dotyczącymi kwestii będących przedmiotem 

konsultacji. 

Przetwarzanie danych osobowych związanych z prowadzeniem niniejszych 

konsultacji jest niezbędne dla funkcjonowania Komisji zgodnie z traktatami, 

w szczególności z art. 5 i 13 TUE i art. 244–250 TFUE. 

1.2. Informacje techniczne 

Ankieta dotycząca procesu wdrażania jest badaniem przeprowadzanym 

w internecie za pomocą systemu EUSurvey. System korzysta z sesyjnych plików 

cookie, aby zapewnić łączność między klientem i serwerem. W związku z tym 

wyszukiwarka respondenta musi być tak skonfigurowana, aby obsługiwała pliki 

cookie. Więcej informacji o plikach cookie w portalu EUSurvey można znaleźć na 

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

2. KTO MA DOSTĘP DO DANYCH RESPONDENTÓW I KOMU SĄ ONE UJAWNIANE? 

 Otrzymane odpowiedzi oraz dane respondenta zostaną opublikowane 

w internecie, chyba że respondent sprzeciwi się publikacji swoich danych 

osobowych, powołując się na konieczność ochrony swoich uzasadnionych 

interesów. W takim przypadku mogą one zostać opublikowane anonimowo. 

W przeciwnym razie, w przypadku braku uzasadnionego interesu 

                                                 

1  Rozporządzenie (WE) 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy 

wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. 
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przemawiającego przeciw publikacji danych osobowych, odpowiedź nie zostanie 

opublikowana, a jej treść nie będzie zasadniczo brana pod uwagę. Wszelkie 

zastrzeżenia dotyczące publikacji danych osobowych należy kierować do działu 

odpowiedzialnego za konsultacje (zob. dane kontaktowe poniżej). 

3. JAK CHRONIMY I ZABEZPIECZAMY PRZEKAZANE INFORMACJE? 

 Państwa odpowiedzi są zapisywane w zabezpieczonej i chronionej bazie danych 

prowadzonej przez Centrum Danych Komisji Europejskiej, którego działalność 

jest zgodna z decyzjami i przepisami Komisji w dziedzinie bezpieczeństwa 

ustanowionymi przez Dyrekcję ds. Bezpieczeństwa z myślą o tego rodzaju 

serwerach i usługach. Do bazy tej nie ma dostępu nikt spoza Komisji. Wewnątrz 

Komisji dostęp do niej wymaga podania nazwy użytkownika i hasła. 

4. JAK MOŻNA SPRAWDZIĆ, ZMIENIĆ LUB USUNĄĆ PRZEKAZANE INFORMACJE? 

Aby sprawdzić, jakie Państwa dane osobowe są przechowywane, zmienić je, 

poprawić lub usunąć, proszę skontaktować się z nami, korzystając 

z zamieszczonych poniżej danych kontaktowych, i wyraźnie określić, czego dotyczy 

prośba.  

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE RESPONDENTÓW? 

 Państwa dane osobowe zostaną umieszczone na liście teleadresowej do użytku 

wewnętrznego, z której korzystać będą pracownicy Komisji, aby móc 

skontaktować się z Państwem w przyszłości w związku z działaniami Komisji. 

Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, należy skontaktować się z nami, 

korzystając z zamieszczonych poniżej danych kontaktowych, i wyraźnie określić, 

czego dotyczy prośba. 

6. DANE KONTAKTOWE 

Aby sprawdzić, jakie Państwa dane osobowe są przechowywane, zmienić je, 

poprawić lub usunąć, a także w przypadku pytań na temat informacji 

przetwarzanych w związku z konsultacjami, bądź na temat przysługujących 

Państwu praw, proszę kontaktować się z zespołem wsparcia, korzystając 

z następujących danych kontaktowych:  

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (SANTE) 

Główny Doradca ds. Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego 

E-mail: SANTE-VACCINATION-TASKFORCE@ec.europa.eu 

7. ODWOŁANIA  

W przypadku sporu skargi można kierować do Europejskiego Inspektora Ochrony 

Danych.  

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