Oświadczenie o ochronie prywatności
Konsultacje publiczne w sprawie oceny Europejskiego Centrum
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
zwane dalej „konsultacjami”
1.

CEL KONSULTACJI

Celem konsultacji jest zapoznanie się z opiniami zainteresowanych podmiotów i osób,
których dotyczą kwestie poruszone w konsultacjach, oraz opublikowanie ich w
internecie. Urzędnikiem odpowiedzialnym jest kierownik działu A1 Dyrekcji Generalnej
ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, pełniący funkcję administratora danych.
Konsultacje organizuje dział HOME.D3: Przestępczość zorganizowana i polityka
antynarkotykowa.
Ze względu na fakt, że w ramach elektronicznej rejestracji gromadzi się i przetwarza
dane osobowe, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia (WE) nr 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.
2.

RODZAJU DANE OSOBOWE GROMADZIMY I PRZY UŻYCIU JAKICH
ŚRODKÓW TECHNICZNYCH?

JAKIEGO

Dane dotyczące tożsamości
Gromadzone, a następnie przetwarzane przez nas dane osobowe to dane niezbędne do
udziału w konsultacjach, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i kraj zamieszkania osoby
prywatnej; imię, nazwisko i adres e-mail osoby występującej w imieniu organizacji, kraj
siedziby, rodzaj, nazwa i adres pocztowy tej organizacji oraz jej numer w rejestrze
służącym przejrzystości; poglądy respondenta na kwestie będące przedmiotem
konsultacji.
Operacje przetwarzania danych osobowych związane z organizacją i prowadzeniem
bieżących konsultacji są niezbędne do tego, aby Komisja mogła wykonywać swoje
zadania określone w Traktatach, w szczególności w art. 11 TUE, art. 13 TUE oraz art.
244–250 TFUE.
Informacje techniczne
W systemie EUSurvey przechowuje się następujące informacje dotyczące respondenta:
Domyślnie EUSurvey nie zapisuje żadnych informacji dotyczących respondentów.
Jednakże ze względów bezpieczeństwa adres IP każdego połączenia jest zapisywany
przy każdym kontakcie z serwerem. Na podstawie tych informacji można stwierdzić,
skąd kontaktowano się z serwerem.
Należy pamiętać o tym, że inne serwery Komisji Europejskiej mogą nadal zapisywać
adresy IP ze względów bezpieczeństwa.
EUSurvey wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie do zapisywania informacji o
respondentach:
1. Dotyczące tylko autorów ankiet: pliki cookie zawierające informacje o sesji, potrzebne
do zapewnienia niezawodnej komunikacji z systemem.

Te pliki przechowywane są, dopóki trwa sesja, i są usuwane po jej zakończeniu
(maksymalnie 24 godziny od ostatniego kontaktu).
2. Dotyczące wszystkich respondentów: pliki cookie zawierające identyfikatory
zaznaczonych odpowiedzi na pytania w ankiecie oraz odpowiedzi tekstowych. Te pliki
przechowuje się do czasu przesłania przez respondenta ostatecznej odpowiedzi. Do czasu
odesłania przez respondenta wypełnionego formularza system zapisuje w plikach cookie
wersję roboczą odpowiedzi w jednominutowych odstępach, aby w razie przeciążenia
sieci lub awarii komputera można było odzyskać dane.
W przypadku udzielania odpowiedzi offline system używa sesyjnych plików cookie, aby
zapewnić łączność między klientem a serwerem. W związku z tym wyszukiwarka
respondenta musi być tak skonfigurowana, aby obsługiwała pliki cookie. Pliki cookie
znikną wraz z zakończeniem sesji. Przy wypełnianiu kwestionariusza respondent ma
możliwość wyłączenia plików cookie, jednak w tym wypadku nie może udzielać
odpowiedzi w trybie offline.
3.

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

Otrzymane odpowiedzi oraz dane respondenta zostaną opublikowane w internecie, chyba
że respondent wyraźnie zwróci się o niepublikowanie jego danych osobowych. W takim
przypadku jego odpowiedzi zostaną opublikowane anonimowo, a ich treść zostanie
uwzględniona. Jeżeli respondent nie życzy sobie, aby jego dane osobowe zostały
opublikowane, powinien zaznaczyć opcję anonimowej publikacji odpowiedzi w części
formularza internetowego zatytułowanej „Informacje o respondencie”.
4.

JAK CHRONIMY I ZABEZPIECZAMY PRZEKAZANE INFORMACJE?

Odpowiedzi respondenta oraz informacja o tym, w jakim języku ich udzielił, zapisywane
są w zabezpieczonej bazie danych na serwerze Centrum Danych Komisji Europejskiej,
która działa zgodnie z decyzjami i przepisami Komisji w dziedzinie bezpieczeństwa,
ustanowionymi przez Dyrekcję ds. Bezpieczeństwa na potrzeby tego rodzaju serwerów i
usług. Do bazy tej nie ma dostępu nikt spoza Komisji. Wewnątrz Komisji dostęp do niej
wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.
Dostęp do samej aplikacji odbywa się poprzez niezakodowane połączenie przy użyciu
zwykłego protokołu http.
5.

JAK MOŻNA SPRAWDZIĆ, ZMIENIĆ LUB USUNĄĆ SWOJE DANE?

Aby sprawdzić, jakie dane osobowe respondentów przechowuje administrator danych,
zmienić je, poprawić lub usunąć, należy skontaktować się z działem odpowiadającym za
te konsultacje, korzystając z zamieszczonych poniżej danych kontaktowych, i wyraźnie
określić, czego dotyczy prośba.
6.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE RESPONDENTÓW?

Dane osobowe pozostaną w bazie danych do czasu pełnego przeanalizowania wyników,
a po ich wykorzystaniu zostaną w pełni zanonimizowane. Nastąpi to najpóźniej rok po
zakończeniu konsultacji.
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7.

DANE KONTAKTOWE

Aby sprawdzić, jakie dane osobowe przechowuje w jego imieniu administrator danych,
oraz poprosić o ich zmianę, poprawienie lub usunięcie, a także aby zadać pytanie
dotyczące konsultacji lub danych przetwarzanych w ich kontekście lub przysługujących
mu praw, respondent może skontaktować się z zespołem podlegającym administratorowi
danych, korzystając z zamieszczonych poniżej danych kontaktowych:
Dział HOME.D3: Przestępczość zorganizowana i polityka antynarkotykowa
HOME-NOTIFICATIONS-D3@ec.europa.eu
8.

MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA SIĘ
W przypadku sporu skargi można kierować do inspektora ochrony danych Komisji
(DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) lub do Europejskiego Inspektora
Ochrony Danych.
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