Inledning
När du framför synpunkter på webbplatsen Kom med synpunkter: Förenkla! skyddas
personuppgifterna i dina synpunkter enligt gällande dataskyddsregler.
Om du blir medlem i plattformen Fit for Future skyddas dina personuppgifter enligt gällande
dataskyddsregler.
Europeiska kommissionen åtar sig att skydda dina personuppgifter och respektera din
integritet. Kommissionen samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens
institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om
upphävande av förordning (EG) nr 45/2001.
I det här meddelandet förklaras hur och varför vi samlar in och behandlar personuppgifter, hur
vi använder och skyddar alla personuppgifter och vilka rättigheter du har när det gäller dina
egna uppgifter. Dessutom finns kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig som du kan
vända dig till om du vill utöva dina rättigheter, till dataskyddsombudet och till Europeiska
datatillsynsmannen.
Detta meddelande om skydd av personuppgifter gäller Kom med synpunkter: Förenkla! och
offentliggörande av information om medlemmarna av plattformen Fit for Future (DPR-EC00154), som utförs av enhet SG/A2, Utvärderingar och konsekvensbedömningar, vid
Europeiska kommissionen (nedan kallad personuppgiftsansvarig).

Bakgrund
Synpunkter till Europeiska kommissionen
Som ett led i Europeiska kommissionens agenda för bättre lagstiftning kan du bidra till bättre
EU-lagstiftning genom att föreslå hur kommissionens aktuella initiativ kan förenklas och
förbättras. Du kan lämna synpunkter på webbplatsen Kom med synpunkter: Förenkla!. Inga
personuppgifter lämnas ut till utomstående, utom om det är en skyldighet enligt lag.

Kom med synpunkter: Förenkla!
På webbplatsen Kom med synpunkter: Förenkla! kan enskilda, företag och organisationer
föreslå hur EU-lagstiftningen kan bli mer effektiv och ändamålsenlig.
Europeiska kommissionen går igenom alla förslag som lämnas in. Förslagen kan sedan bidra
till att förenkla lagstiftningen inom kommissionens program för lagstiftningens
ändamålsenlighet och resultat (Refitprogrammet), bl.a. som ett led i arbetet vid plattformen
Fit for Future.

Plattformen Fit for Future

Europeiska kommissionen inrättade den 11 maj 2020 plattformen Fit for Future som en del av
programmet för lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat.
Plattformen består av två grupper:



en offentlig grupp med företrädare för nationella, regionala och lokala myndigheter
samt Regionkommittén, och
en intressentgrupp med företrädare för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
och andra intressenter som företräder näringslivet, särskilt små och medelstora företag,
arbetsmarknadens parter och organisationer i det civila samhället.

Plattformen hjälper kommissionen att förenkla EU-lagstiftningen och minska byråkratin, bl.a.
genom digitalisering.
Därför samlar medlemmarna av plattformen Fit for Future in data och information och
inhämtar intressenters och enskildas synpunkter på webbplatsen Kom med synpunkter:
Förenkla!.
Europeiska kommissionen publicerar information på plattformen Fit for Future, bland annat
personuppgifter om medlemmarna (namn, korta cv:n, foton och närvarolistor), för att
informera om plattformens verksamhet, sammansättning och resultat.
Personuppgifterna kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande, t.ex.
profilering.

Behandling av dina personuppgifter
För Kom med synpunkter: Förenkla!, och Fit for Future samlar Europeiska kommissionens
enhet
SG/A2,
Utvärderingar
och
konsekvensbedömningar
(nedan
kallad
personuppgiftsansvarig), in och behandlar personuppgifter




i den utsträckning som är nödvändig för att svara på synpunkter; all skriftväxling
sparas i kommissionens dokumenthanteringssystem (Ares),
för att av öppenhetsskäl offentliggöra synpunkterna, synpunktslämnarens land och
eventuellt namn, kategori, organisationsnamn, typ av organisation och
öppenhetsregistrets nummer på webbplatsen ”Kom med synpunkter: Förenkla!,
för att informera om plattformens arbete, sammansättning och resultat.

Behandlingen av personuppgifter bygger på följande lagfästa grunder:




Personuppgifterna behandlas för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse i
enlighet med artikel 5.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725
av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria
flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001.
Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter för Kom med synpunkter: Förenkla!
och Fit for Future är artikel 11 i EU-fördraget, kommissionens beslut C(2020) 2977 av




den 11 maj 2020 samt punkterna 19 och 48 i det interinstitutionella avtalet mellan
Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre
lagstiftning.
Behandlingen är nödvändig eftersom det är en rättslig förpliktelse för
personuppgiftsansvarig enligt kommissionsbeslutet ovan.
Dessutom grundar sig vissa behandlingar på den registrerades uttryckliga samtycke,
nämligen
o offentliggörande av personuppgifter från dem som gör inlägg på Kom med
synpunkter: Förenkla!, (dvs. uppgiftslämnarens namn och kategori,
organisationens namn och storlek, nummer i öppenhetsregistret),
o behandling av personuppgifter som du själv uppger i ditt förslag (fritextfält),
o samt offentliggörande av namn på, kort cv för och bild på medlemmarna av
plattformen i enlighet med artikel 5.1 d i förordning (EU) 2018/1725.

Lämna inte några personuppgifter om andra personer i ditt inlägg på Kom med synpunkter:
Förenkla!

Kategorier av personuppgifter
För Kom med synpunkter: Förenkla! samlar vi utöver dina synpunkter in följande uppgifter:




För- och efternamn, språk för inlägget och e-postadress så att vi kan svara på ditt
inlägg.
Ursprungsland för att bättre förstå bakgrunden till dina synpunkter, t.ex. om de har att
göra med det nationella genomförandet.
Kategori av synpunktslämnare samt en eventuell organisations namn, storlek och
nummer i öppenhetsregistret, av öppenhetsskäl och för statistiska ändamål.

För att undvika missbruk får anonyma synpunkter inte förekomma.
Av ovannämnda skäl är alla fält obligatoriska, utom numret i öppenhetsregistret.
Du anger också i formuläret om du vill att ditt namn, kategori av uppgiftslämnare,
organisationens namn, storlek och nummer i öppenhetsregistret ska offentliggöras. Ditt
förslag och ditt ursprungsland offentliggörs av öppenhetsskäl även om du anger att du
föredrar att vara anonym. Dina kontaktuppgifter (e-postadress) blir aldrig offentliga.
Om du vill lämna synpunkter via Kom med synpunkter: Förenkla! uppmanas du att registrera
dig med EU Login, kommissionens identitetshanteringstjänst, som samlar in och lagrar dina
personuppgifter. Se det särskilda meddelandet om personuppgifter för EU Login och
behandlingen ”Identity & Access Management Service (IAMS)” (referens i det offentliga
DPO-registret: DPR-EC-031871)) för mer information.
När det gäller plattformen Fit for Future kan olika typer av information komma att göras
offentlig:
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Namn, kort cv och bild på alla medlemmar.

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-03187



Protokoll från plattformens möten: medlemmens namn, land (för den offentliga
gruppen), institution (för företrädare för Regionkommittén och för Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén) samt närvaro vid mötet2.

Behandlade personuppgifter kan komma att återanvändas i ärenden vid EU-domstolen,
nationella domstolar, Europeiska ombudsmannen eller Europeiska revisionsrätten.

Skydd av och tillgång till personuppgifter
Alla personuppgifter som behandlas för Kom med synpunkter: Förenkla! och plattformen Fit
for Future lagras på Europeiska kommissionens servrar, som följer Europeiska
kommissionens säkerhetsbeslut och säkerhetsavdelningens bestämmelser om den här sortens
servrar och tjänster. Endast behörig kommissionspersonal som behandlar eller behöver
uppgifterna har tillgång till dem. Personal som tillhandahåller it-stöd till databasen där alla
synpunkter sparas har tillgång till all information, i den utsträckning det behövs för att de ska
kunna utföra sina uppgifter. Förslag av mer allmän karaktär, som inte omfattas av
plattformens mandat, kan vidarebefordras till annan personal vid kommissionen än
plattformens sekretariat så att de kan svara på dem eller lagra dem (för mer information se
posten DPR-EC-01386 om behandling av förfrågningar och korrespondens från medborgare
enligt kapitel IV i kodexen för god förvaltningssed). De måste följa lagstadgade regler och vid
behov ytterligare överenskommelser om sekretess.



Information kan skickas vidare med e-post till den EU-personal som ska besvara din
fråga.
Ett inlägg på Kom med synpunkter: Förenkla! kan lämnas till plattformen Fit for
Future för uppföljning.

Inga personuppgifter lämnas ut till utomstående, utom om det är en skyldighet enligt lag.
För ”Kom med synpunkter: Förenkla!” offentliggörs ditt inlägg och ditt ursprungsland på
webbplatsen ”Kom med synpunkter: Förenkla!” när de kommer in. Du väljer själv om ditt
namn, din kategori och din organisations namn, storlek och nummer i öppenhetsregistret ska
vara offentliga (se ovan).
Plattformens medlemmar väljer själva om ett kort cv och en bild ska vara offentliga (se ovan).

Kontrollera, ändra eller radera uppgifter
Enligt förordning (EU) 2018/1725 har du rätt att få tillgång till och rätta dina personuppgifter
om de är felaktiga eller ofullständiga. Under vissa omständigheter har du rätt att få dina
personuppgifter raderade eller begränsa behandlingen av dem, rätt att invända mot
behandlingen samt rätt till dataportabilitet.
Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 5.1 a om
du har särskilda skäl.
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När det gäller behandling av personuppgifter i samband med plattformens möten får plattformens
medlemmar ett separat meddelande om skydd av personuppgifter före mötet.

När behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke (se ovan under
rubriken ”Behandling av dina personuppgifter”) kan du när som helst dra tillbaka ditt
samtycke genom att meddela den personuppgiftsansvariga. Det påverkar dock inte lagligheten
i den behandling som utförs innan du drar tillbaka ditt samtycke.
Kontakta vid behov den personuppgiftsansvariga, dvs. kommissionens enhet SG.A2,
Utvärderingar och konsekvensbedömningar, på följande adress: SG-F4F@ec.europa.eu
Du kan när som helst lämna in ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till
någon av följande:
 Kommissionens dataskyddsombud: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu,
 Europeiska datatillsynsmannen: edps@edps.europa.eu.
Om du begär att få tillgång till personuppgifter kommer din begäran att handläggas inom en
månad. Alla andra begäranden enligt ovanstående behandlas inom 15 arbetsdagar. Denna
period får vid behov förlängas med två månader, beroende på hur komplicerad begäran är och
antalet inkomna begäranden.

Lagring av personuppgifter
Personuppgifter för dem som lämnar synpunkter på ”Kom med synpunkter: Förenkla!” lagras
till och med den 31 oktober 2030. Därefter raderas personuppgifterna.
Personuppgifter som samlas in med hjälp av ”Kom med synpunkter: Förenkla!” används
främst till stöd för arbetet vid plattformen Fit for Future. Synpunkter som är relevanta för att
förenkla och minska byråkratin som plattformen av någon anledning inte behandlar kan dock
beaktas av kommissionen. Det görs som en del av de mer omfattande insatserna för att
förenkla EU- lagstiftningen och minska byråkratin inom ramen för programmet om
lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refitprogrammet). Förslagen kommer också att
vara offentliga på nätet för statistiska ändamål. Dessutom registreras all korrespondens mellan
uppgiftslämnarna (inklusive deras personuppgifter) och kommissionen i kommissionens
dokumenthanteringssystem Ares (se posten DPR-EC-00536 om hantering och lagring på kort
och medellång sikt av kommissionens handlingar). Den lagringsperiod som tillämpas i detta
fall är fem år efter att plattformens mandat löper ut den 31 oktober 2025. Perioden
överensstämmer med kommissionens centrala bevarandeförteckning för handlingar
(SEC(2019) 900).
I kommissionens bevarandeförteckning fastställs hur länge olika typer av
kommissionshandlingar ska sparas och bevaras på längre sikt. Förteckningen har anmälts till
Europeiska datatillsynsmannen.
Av historiska skäl kommer personuppgifter för plattformens medlemmar att lagras på
webbplatsen i fem år efter att plattformens mandat löper ut. Därefter raderas de.

Läs mer
Kommissionens dataskyddsombud för ett offentligt register över Europeiska kommissionens
behandling av personuppgifter som dokumenterats och anmälts.

Den behandling av personuppgifter som avses i det här meddelandet har registrerats hos
dataskyddsombudet med följande referens: DPR-EC-00154 – ”Kom med synpunkter:
Förenkla!” och offentliggörande av information på plattformen Fit for Future.
Förutom detta meddelande om skydd av personuppgifter gäller också ett rättsligt meddelande.

