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PROHLÁŠENÍ O OCHRAN Ě OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů V SOUVISLOSTI SE SOUTĚŽÍ O CENU PRO 

OBČANSKOU SPOLEČNOST 
 
 

1. Kontext a správce 
 
Vzhledem k tomu, že Evropský hospodářský a sociální výbor (dále jen „EHSV“) 
shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje, podléhá nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto 
údajů. 
 
Za zpracovávání údajů odpovídá správce: 
 

Peter Lindvald Nielsen 
vedoucí odboru komunikace  
Evropský hospodářský a sociální výbor 
Rue Belliard 99-101 B-1040 Bruxelles  
E-mail: civilsocietyprize@eesc.europa.eu 

 

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem, na jakém právním základě 
a jakými technickými prostředky? 

 
Druhy osobních údajů 

Shromažďované a dále zpracovávané osobní údaje se týkají kandidáta. Informace se mohou 
týkat následujících údajů: 
 

• jméno, 
• funkce, 
• kontaktní údaje (kontaktní osoba, e-mailová adresa, telefon/fax, poštovní adresa, 

organizace, země trvalého pobytu a internetová adresa), 
• DIČ, registrační číslo organizace, číslo pasu, číslo OP, 
• informace pro posouzení kritérií způsobilosti, 
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• čestné prohlášení o tom, že se nenachází v žádné ze situací zakládajících vyloučení 
uvedené ve finančním nařízení. 

 
Ve zvláštních případech a na žádost EHSV budou kandidáti vyzváni k tomu, aby EHSV 
zaslali následující údaje, které budou shromážděny a dále zpracovány Výborem:  
 

• podklady pro čestné prohlášení (potvrzení o příspěvcích na sociální zabezpečení 
a o zaplacených daních, výpis z rejstříku trestů / osvědčení o bezúhonnosti atd.), 

• údaje o právním subjektu a příslušné podklady, 
• údaje o bankovním účtu (IBAN a BIC), výpis z účtu, 
• fotografie nebo videa ilustrující iniciativu/projekt/program navržený na cenu. 

 

Účel 

EHSV po přijetí Vašeho příspěvku příslušnou službou shromáždí a dále zpracuje Vaše osobní 
údaje za účelem organizace a řízení soutěže. 
 

Právní základ 

Právním základem pro zpracovávání osobních údajů jsou: 
 

• čl. 5 písm. a) nařízení č. 45/2001: „zpracování [je] nezbytné pro vykonání úkolu ve 

veřejném zájmu na základě Smluv o založení Evropských společenství nebo jiných 

právních aktů přijatých na základě těchto smluv, nebo úkolu vyplývajícího z legitimního 
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen orgán nebo instituce Společenství“, 

• čl. 5 písm. d) nařízení č. 45/2001: „subjekt údajů jednoznačně udělil souhlas“. 
 

Technické prostředky 

Své osobní údaje poskytujete v okamžiku podání přihlášky/příspěvku.  
Údaje jsou shromažďovány v souborech uložených v odděleném zabezpečeném systému. 
Údaje jsou zpracovávány personálem EHSV na zodpovědnost správce. 
 

3. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup a komu jsou poskytovány? 
 
Pro výše uvedené účely je přístup k Vašim osobním údajům udělován nebo může být udělen 
těmto osobám: 
 

• personál EHSV zodpovědný za organizaci soutěže, 
• hodnotitelé zodpovědní za hodnocení příspěvků, 
• osoby z řad veřejnosti. Bude-li Vám udělena cena EHSV, budou níže uvedené údaje 

zveřejněny (např. prostřednictvím webu nebo sociálních médií) v souladu s povinností 
EHSV týkající se zveřejňování informací o vítězích soutěží financovaných z rozpočtu 
Evropské unie: jméno a kontaktní údaje organizace/jednotlivce provádějícího 
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iniciativu, projekt nebo program, za něž byla cena udělena; název iniciativy, projektu 
nebo programu; výše udělené ceny. Mimoto budou rovněž zveřejněny fotografie 
a videa související s udělením ceny a s iniciativami, projekty nebo programy, za něž 
byla cena udělena. U kandidátů, jimž cena udělena nebyla, může EHSV v souladu 
s pravidly soutěže zveřejnit jméno kandidáta (organizace nebo jednotlivce) a jeho 
činnosti. Jakékoli jiné údaje o kandidátech, jimž cena udělena nebyla, mohou být 
zveřejněny výhradně s písemným informovaným souhlasem příslušné organizace / 
příslušného jednotlivce.  

• Za účelem ochrany finančních zájmů Unie mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty 
útvarům interního auditu, Evropskému účetnímu dvoru nebo Evropskému úřadu pro 
boj proti podvodům a mezi schvalujícími osobami EHSV a institucemi Unie. 

 

4. Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení Vašich údajů? 
 
Shromážděné osobní údaje a veškeré související informace jsou uloženy v prostorách a na 
serverech EHSV. Přístup do těchto prostor a k těmto počítačovým serverům má pouze 
příslušný personál EHSV. 
 

5. Jak můžete ověřit, změnit nebo vymazat své údaje? 
 
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na opravu jakýchkoli nepřesných nebo 
neúplných osobních údajů, na blokaci (za určitých podmínek) zpracování svých osobních 
údajů, na vznesení námitky proti zpracování svých údajů a na žádost o vymazání svých 
osobních údajů (jsou-li zpracovávány protiprávně). Se žádostmi se můžete obracet na správce. 
Vaše žádost bude vyřízena ve lhůtě 15 pracovních dnů.  
 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat důsledkům žádosti o vymazání, neboť může vést ke 
změně podmínek soutěže a k vyloučení. 
 

6. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje? 
 
Vaše osobní údaje jsou uchovávány: 
 

• Soubory týkající se soutěže, včetně osobních údajů, se v příslušném útvaru uchovávají 
do jejího ukončení a v archivech po dobu 10 let od udělení ceny. Údaje neúspěšných 
kandidátů jsou však uchovávány pouze po dobu 5 let od udělení ceny. 

• Do konce možného auditu, správního nebo soudního vyšetřování, pokud začaly před 
koncem výše uvedené lhůty. 
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7. Kontakt 
 
Máte-li jakékoli další otázky ohledně zpracování svých osobních údajů, kontaktujte prosím 
správce (civilsocietyprize@eesc.europa.eu).  
 

8. Odvolání 
 
Kdykoli se také můžete obrátit na inspektora ochrany údajů EHSV (data.protection@eesc.europa.eu) 

nebo na evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).  
 

_____________ 
 
 


