Särskilda regler för skydd av personuppgifter
Samråd om skydd för visselblåsare
nedan kallat samrådet

1. SYFTE
Syftet med samrådet är att få in synpunkter från aktörer och andra intressenter som berörs av
ämnet. Ditt svar kan komma att läggas ut på nätet. Personuppgiftsansvarig är enhetschefen för
enhet 01 vid generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor.
Samrådet anordnas av enhet C.2 (Grundläggande rättigheter).
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och
gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana
uppgifter.
2. VILKA PERSONUPPFGIFTER SAMLAR NI IN OCH VILKEN TEKNIK ANVÄNDER NI?
Uppgifter om dig
Vi samlar in och bearbetar de personuppgifter som behövs för att du ska kunna delta i
samrådet. Det gäller bland annat för- och efternamn, yrke och dina svar. Interna deltagare kan
i vissa fall väljas ut genom att vi gör ett urval från Sysper 2 eller ComRef. Den
personuppgiftsansvariga använder sedan de listor som skapas för att skicka ut inbjudningar till
samrådet. Personuppgifterna behövs för att EU-kommissionen ska kunna organisera och
genomföra samrådet och uppfylla sitt lagstadgade uppdrag (artiklarna 1, 5, 11 och 13 i EUfördraget och artiklarna 244–250 i EUF-fördraget).
Teknisk information
Samrådet genomförs med hjälp av EUSurvey som inte sparar några egentliga
användaruppgifter. Av säkerhetsskäl sparas däremot IP-adressen för varje uppkoppling till
servern. Med hjälp av denna information är det eventuellt möjligt att spåra användaren.
Enkäten kan dock göras helt anonym. I så fall sparas varken kontaktuppgifter eller IP-adresser
och de enkätansvariga kan aldrig ta reda på var svaret kommer ifrån.
Tänk på att andra servrar vid EU-kommissionen fortfarande kan komma att registrera IPadresser av säkerhetsskäl.
EUSurvey använder två typer av kakor (cookies) för att spara användardata.
1. Enkätansvariga: kaka med sessionsinformation för kommunikationen med systemet.
Tas bort när sessionen avslutas (högst 24 timmar efter den sista inloggningen).
2. Deltagare: kaka som innehåller enkätsvarens id respektive text och som tas bort när man
skickar ett giltigt svar. Innan svaret skickas sparas svarsutkastet i en kaka en gång per minut,
så att arbetet inte går förlorat vid en eventuell krasch.
Systemet använder s.k. sessionskakor för att underlätta kommunikationen mellan dig och
webbplatsens server när du fyller i enkäten offline. Därför måste din webbläsare vara inställd
så att den accepterar kakor. Kakorna försvinner när du lämnar webbplatsen. Du kan delta i
samrådet även om du har stängt av kakor, men då kan du inte fylla i enkäten offline.

3. VEM HAR TILLGÅNG TILL MINA UPPGIFTER OCH VEM FÅR SE DEM?
Dina svar och personuppgifter kommer att läggas ut på nätet, såvida du inte motsätter dig
detta för att det skulle skada dina legitima intressen. I så fall kan vi antingen publicera
bidraget anonymt eller inte publicera det alls. Synpunkterna kommer dock att beaktas. Om du
inte vill att dina uppgifter ska offentliggöras måste du meddela den enhet som genomför
samrådet (se kontaktuppgifter nedan).
4. HUR SKYDDAR NI MINA UPPGIFTER?
Dina svar och ditt språkval registreras i en skyddad databas som sköts av kommissionens
datacentrum. För databasen gäller kommissionens säkerhetsbeslut och de
säkerhetsbestämmelser som direktoratet för säkerhetsfrågor har fastställt för denna typ av
servrar och tjänster. Databasen är bara åtkomlig för kommissionens personal, som dessutom
behöver användarnamn och lösenord för att komma in i den. Själva samrådet får du tillgång
till genom en okrypterad uppkoppling via det vanliga http-protokollet.
5. HUR KAN JAG KONTROLLERA, ÄNDRA ELLER RADERA MINA UPPGIFTER?
Om du vill kontrollera, ändra, rätta eller radera dina uppgifter, kontakta den
personuppgiftsansvariga på nedanstående kontaktadress och förklara hur du vill att dina
uppgifter ska behandlas.
6. HUR LÄNGE SPARAR NI MINA UPPGIFTER?
Dina uppgifter förs in i en kontaktlista för internt bruk inom EU-kommissionen, om vi skulle
vilja kontakta dig i framtiden i samband med vår verksamhet. Om du motsätter dig detta,
kontakta den personuppgiftsansvariga på nedanstående kontaktadress och förklara hur du vill
att dina uppgifter ska behandlas.
7. VEM KAN JAG KONTAKTA?
Om du vill kontrollera, ändra, rätta eller radera dina uppgifter, eller om du har frågor om
samrådet, dina rättigheter eller den information som behandlas i samband med samrådet, kan
du kontakta vår support som lyder under den personuppgiftsansvariga organisationen.
Europeiska kommissionen
GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor
Enhet C2 ”Grundläggande rättigheter”
59, rue Montoyer
1049 Bryssel BELGIEN
Tfn +32 2 295 68 32
Supportteamets mejladress:
JUST-C2-CHARTE@ec.europa.eu
8. KLAGOMÅL

Vid en eventuell tvist kan du vända dig till kommissionens uppgiftsskyddsombud) eller
Europeiska datatillsynsmannen.

