Samråd om en europeisk arbetsmyndighet och ett europeiskt
socialförsäkringsnummer – särskilda regler för skydd av
personuppgifter
1. Varför håller ni ett samråd?
I årets tal om tillståndet i unionen aviserade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker
planerna på en europeisk arbetsmyndighet som ska se till att EU-reglerna om arbetskraftens
rörlighet tillämpas på ett rättvist, enkelt och verkningsfullt sätt. Kommissionen vill också inrätta ett
europeiskt socialförsäkringsnummer som kan underlätta och modernisera invånarnas kontakter
med myndigheter på en rad områden. Kommissionens arbetsprogram för 2018 omfattar
lagförslag för båda initiativen. Förslagen ska enligt planerna antas under det andra kvartalet
2018.
Med det här samrådet vill vi samla in berörda parters synpunkter på de här frågorna som
underlag till konsekvensbedömningen.
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då
gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria
rörligheten för sådana uppgifter.

2. Vilka personuppgifter 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
(t.ex. för- och efternamn, mejladress, ålder och nuvarande sysselsättning) samt dina synpunkter
på de frågor som tas upp.
Personuppgifterna behövs för att EU-kommissionen ska kunna genomföra samrådet och uppfylla
sitt lagstadgade uppdrag (artiklarna 5 och 13 i EU-fördraget och artiklarna 244–250 i EUFfördraget).
Teknisk information
Systemet använder kakor (cookies) för att underlätta kommunikationen mellan dig och
webbplatsens server. Därför måste din webbläsare vara inställd så att den accepterar kakor.

Systemet samlar dock inte in någon personlig eller konfidentiell information och registrerar inte
din dators IP-adress. Informationen försvinner när du lämnar webbplatsen.

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 publicera bidraget anonymt. Annars
kommer bidraget inte att publiceras alls, och synpunkterna kommer i princip inte heller att
beaktas. Om du inte vill att dina uppgifter ska publiceras, måste du ange detta genom att
meddela den enhet som genomför samrådet (se kontaktadress nedan).
EU-kommissionen lämnar inte ut personuppgifter för direkt marknadsföring.

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 säkerhetsbestämmelser 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.

5. Hur kan jag kontrollera, ändra eller radera mina uppgifter?
Om du vill kontrollera, ändra eller radera dina uppgifter, kontakta den personuppgiftsansvariga
organisationen på nedanstående kontaktadress och förklara hur du vill att dina uppgifter ska
behandlas.

6. Hur länge sparar ni mina uppgifter?
Uppgifterna finns kvar i databasen tills resultaten har analyserats. De anonymiseras senast ett år
efter avslutat samråd.

7. Vem kan jag kontakta?

Om du vill kontrollera, ändra, rätta eller radera dina uppgifter, eller om du har frågor om
samrådet, om dina rättigheter eller den information som behandlas i samband med samrådet, kan
du kontakta vår support som lyder under den personuppgiftsansvariga organisationen:
Direktoratet för socialpolitik, GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering
E-post: EMPL-OPC-EUROPEAN-LABOUR-AUTHORITY@ec.europa.eu och OPC-EUROPEANSOCIAL-SECURITY-NUMBER@ec.europa.eu

8. Klagomål
Vid en eventuell tvist kan du vända dig till Europeiska datatillsynsmannen.

