EVROPSKÁ KOMISE

OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V tomto prohlášení o ochraně soukromí jsou obsaženy informace o zpracování a ochraně
Vašich osobních údajů.

Operace zpracování údajů: Soubory údajů o právnických osobách a bankovních účtech
Správce údajů: BUDG.C3
Referenční číslo: DPR‐EC‐00301.1
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1. Úvod
Evropská komise (dále jen „Komise“) se zavázala chránit Vaše osobní údaje a respektovat Vaše
soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu
těchto údajů (a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001).
Toto prohlášení vysvětluje, z jakých důvodů Komise Vaše osobní údaje zpracovává, jakým
způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech poskytnutých
osobních údajů, dále jak se tyto informace používají a jaká máte ve vztahu ke svým osobním
údajům práva. Obsahuje také kontaktní údaje odpovědného správce údajů, u kterého můžete
svá práva uplatnit, pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany
údajů.
Níže jsou uvedeny informace týkající se operace zpracování údajů „Soubory údajů o právnických
osobách a bankovních účtech“.
2. Proč a jak Vaše osobní údaje zpracováváme?
Účel operace zpracování údajů:
Veškeré finanční a smluvní transakce, které provádí útvary Komise a externí subjekty a při
kterých se používá Ústřední finanční systém Evropské komise (ABAC‐SUMMA), vyžadují
identifikaci jedinečného kódu o právnické osoby. Za účelem provádění plateb Komise rovněž
shromažďuje údaje o bankovních účtech.
Kromě toho zajišťuje systém pro finanční transparentnost – internetový vyhledávač –
transparentnost závazků přijatých Evropskou komisí. V takovém případě se na internetu
zveřejňuje jméno, region a výše poskytnutých finančních prostředků, jakož i informace o zadané
smlouvě (v případě částek přesahujících 15 000 EUR a s výjimkou těchto kategorií výdajů:
stipendia, přímá podpora vyplácená nejpotřebnějším fyzickým osobám, platby odborníkům v
oblasti výzkumu a rozvoje, úhrady cestovních výdajů a výdajů na pobyt odborníků, výdaje
související se zaměstnanci).
Evropská komise a z pověření také Generální ředitelství pro rozpočet (GŘ BUDG), a zejména
oddělení C3 a externí subjekty1 používající systém ABAC‐SUMMA, proto shromažďují a používají
Vaše osobní údaje za účelem validace Vaší právní existence a pro ujištění, že v systému
neexistují zdvojené zápisy.
Vezměte prosím na vědomí, že pokud Vaše osobní údaje shromažďuje externí subjekt, je tento
subjekt, se kterým jste v kontaktu a který shromažďuje Vaše osobní údaje, jejich společným
správcem spolu s GŘ BUDG. Oba společně zajišťují soulad s požadavky na ochranu údajů podle
dohod o úrovni služeb, které upravují přesné postupy, jež je třeba dodržovat, a povinnosti každé
strany. V současné době používá ABAC‐SUMMA asi 50 externích subjektů (útvary, výkonné
agentury, vnější agentury EU, společné podniky atd.) a jejich úlohu upravuje dohoda o
společném správcovství údajů, kterou každý subjekt podepsal.

3. Jaké jsou právní důvody pro zpracování Vašich osobních údajů a kterými právními
předpisy se při jejich zpracování řídíme?
1

Externí subjekty používající systém ABAC-SUMMA v rámci SLA – např. výkonné agentury, Společné
výzkumné středisko, Evropský parlament atd. Úplný seznam externích subjektů bude zveřejněn na
internetu.
2

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla
pro souhrnný rozpočet Unie – finanční nařízení). Konkrétně článek 86 stanoví pravomoci a
povinnosti účetního, pokud jde o vytváření a správu souborů jednotlivých právnických osob a
uchovávání podpůrných dokumentů. Tyto soubory a podpůrné dokumenty obsahují osobní
údaje potřebné pro řádné a zákonné řízení plateb a pro zpětné získání částek.
Zpracování Vašich osobních údajů je rovněž nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní
stranou, nebo pro přijetí opatření na Vaši žádost před uzavřením smlouvy (čl. 5 odst. 1 písm. c)).
Pokud by se toto zpracování neprovedlo, nebylo by možné uzavřít ve prospěch subjektu údajů
smlouvy či přijmout finanční rozhodnutí a nebylo by možné sledovat správné provádění těchto
smluv či rozhodnutí.
Jakmile navíc třetí strany smlouvu podepíší, jejich data mohou být zpracována později, a to v
případě zpětného získání dlužných částek po splatnosti (další informace viz DPR‐EC‐02100.2).
4. Které osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme?
Záznam údajů umožňuje Komisi zajistit právní existenci příjemce platby a ujistit se, že u téhož
příjemce neexistují v systému žádné zdvojené zápisy.
Aby bylo možno operaci zpracování provést, shromažďuje správce údajů2 tyto kategorie
osobních údajů:
 Informace, které jste vyplnili ve formuláři právnické osoby, jakož i podpůrné dokumenty,
které jste poskytli (např. doklad totožnosti).
 Informace, které jste vyplnili ve formuláři pro finanční identifikaci, jakož i podpůrné
dokumenty, které jste poskytli (tj. výpis z bankovního účtu).
5. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
Správce údajů uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, k
němuž byly shromážděny, nebo k jejich dalšímu zpracování, konkrétně:


nejvýše 10 let po poslední transakci související s údaji týkajícími se fyzických osob jiných
než zaměstnanců Komise,



až 100 let od data náboru, pokud jde o zaměstnance (aby bylo možné vyhovět všem
požadavkům, které mohou vyvstat po skončení platnosti smlouvy zaměstnance nebo po
jeho odchodu do důchodu).

6. Jak zajišťujeme ochranu a zabezpečení Vašich osobních údajů?
Všechny osobní údaje jsou uchovávány na serverech Evropské komise. Veškeré zpracování
se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti
komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.
Za účelem ochrany Vašich osobních údajů zavedla Komise řadu technických a organizačních
opatření. Technická opatření zahrnují náležité kroky k zajištění bezpečnosti na internetu a
ochrany před ztrátou údajů, jejich pozměněním nebo neoprávněným přístupem k nim, a to s
přihlédnutím k riziku spojenému se zpracováním údajů a k povaze zpracovávaných osobních
2

V případě, že Vaše osobní údaje shromažďuje externí subjekt, je tento subjekt, se kterým jste v kontaktu a
který shromažďuje Vaše osobní údaje, jejich společným správcem spolu s GŘ BUDG.

údajů. Mezi organizační opatření mj. patří přístup k osobním údajům, jež je pro účely operace
zpracování omezený na oprávněné osoby v souladu se zásadou „vědět jen to nejnutnější“. Pro
přístup je nutné oprávnění generálního ředitele organizace uživatele, přičemž udělené přístupy
jsou pravidelně přezkoumávány a v případě, že již není zapotřebí, je přístup k osobním údajům
zrušen.
7. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup a komu jsou dále zpřístupňovány?
Přístup k Vašim osobním údajům se poskytuje zaměstnancům Komise odpovědným za
provádění operace zpracování a oprávněným zaměstnancům podle zásady „vědět jen to
nejnutnější“. Pouze údaje používané pro jedinečnou identifikaci subjektů – jméno, příjmení,
země a datum narození – jsou přístupné pro všechny uživatele ABAC‐SUMMA, aby se zamezilo
zdvojeným zápisům v systému. Přístup k dalším shromážděným osobním údajům je
umožněn pouze konkrétním zaměstnancům se specifickými profily přístupových práv, např.
zaměstnancům, kteří jsou zodpovědní za finanční a účetní záležitosti zaměstnanců, bývalých
zaměstnanců, poslanců a jiných relevantních kategorií právnických osob.
Pro přístup je nutné oprávnění generálního ředitele organizace uživatele, přičemž udělené
přístupy jsou pravidelně přezkoumávány a v případě, že již není zapotřebí, je přístup k osobním
údajům zrušen.
Podle zásady „vědět jen to nejnutnější“ mají k Vašim údajům přístup všechny oprávněné útvary
Komise, Evropská služba pro vnější činnost, poradní orgány a schvalující osoby Komise a externí
subjekty, které používají systém ABAC‐SUMMA podle dohod o úrovni služeb a řeší finanční a
účetní záležitosti. Vaše osobní údaje mohou být rovněž zaslány Útvaru interního auditu,
Účetnímu dvoru, komisi pro řešení finančních nesrovnalostí, úřadu pro boj proti podvodům a
všem dalším orgánům nebo subjektům odpovědným za audity či vyšetřování.
Kromě toho mohou být osobní údaje předány bankovním institucím za účelem provedení
plateb uvedených ve smlouvě. Pokud žádáte o platbu na bankovní účet, který se nenachází v
EHP, budou Vaše osobní údaje předány bankovním institucím ve třetí zemi v souladu s
nařízením (EU) 2018/1725. Takové předávání údajů by se zakládalo zejména na rozhodnutí o
odpovídající ochraně (článek 47), a pokud by takové rozhodnutí neexistovalo, na vhodných
zárukách (článek 48), nebo by vycházelo z výjimek (čl. 50 odst. 1 písm. b) a c)).
Prostřednictvím systému pro finanční transparentnost (FTS) bude veřejně přístupný omezený
soubor informací o příjemcích v rámci přímého řízení (k dispozici na internetových stránkách FTS
na portálu Europa). Zpřístupněny budou pouze některé závazky a platby překračující
15 000 EUR. V takovém případě bude zveřejněn pouze název, region a výše poskytnutého
financování.
8. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?
Jako tzv. „subjekt údajů“ máte podle kapitoly III (články 14 až 25) nařízení (EU) 2018/1725
specifická práva, zejména právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu v
případě, že jsou nepřesné nebo neúplné. V příslušných případech máte právo na vymazání svých
osobních údajů, omezení jejich zpracování, vznesení námitky proti jejich zpracování a právo na
přenositelnost údajů.
Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce údajů, nebo v případě sporu
na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit i na evropského
inspektora ochrany údajů. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny níže v bodě 9.

4

V případě, že chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétními operacemi
zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční číslo/čísla, viz bod 10 níže).
9. Kontaktní údaje
-

Správce údajů

Pokud chcete uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo pokud máte připomínky,
otázky nebo obavy nebo pokud chcete podat stížnost týkající se shromažďování a používání
Vašich osobních údajů, doporučujeme Vám obrátit se nejprve na našeho společného správce,
konkrétně na útvar instituce nebo agentury Evropské unie, kterému jste údaje poskytli a který
je odpovědný za jejich shromažďování a předávání DG BUDG.
Až poté, a pokud to bude nutné, kontaktujte Evropskou komisi a na základě pověření Generální
ředitelství pro rozpočet (GŘ BUDG), a zejména GŘ BUDG DPC a oddělení C3, Právnické osoby a
bankovní účty, a to prostřednictvím naší kontaktní stránky (https://europa.eu/european‐
union/contact/write‐to‐us_cs).
-

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 se můžete
také obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (DATA‐PROTECTION‐
OFFICER@ec.europa.eu).
-

Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)

Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování Vašich osobních údajů ze strany správce údajů
došlo k porušení Vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo podat stížnost u
evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).
10. Kde najdete podrobnější informace?
Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací
zpracování osobních údajů Komisí, jež byly zdokumentovány a byly mu oznámeny. Rejstřík je
k dispozici na této adrese: http://ec.europa.eu/dpo‐register.
Tato konkrétní operace zpracování byla zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu
osobních údajů pod tímto referenčním číslem: DPR‐EC‐00301 a DPR‐EC‐02100.2.

