ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER
BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED
CIVILSAMFUNDSPRISEN

1. Baggrund og dataansvarlig
Da Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (i det følgende "EØSU") indsamler og
derefter behandler personoplysninger, er udvalget underlagt Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne
og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
Behandlingen foregår under den dataansvarliges ansvar:
Peter Lindvald-Nielsen
Chef for Kommunikationsafdelingen
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Rue Belliard 99-101 B-1040 Bruxelles
E-mail: civilsocietyprize@eesc.europa.eu
2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, med hvilket formål, på hvilket retsgrundlag
og med hvilke tekniske hjælpemidler?
Typer personoplysninger
De personoplysninger, der indsamles og derefter behandles, vedrører kandidaten.
Oplysningerne kan vedrøre følgende data:
• navn
• stilling
• kontaktoplysninger (kontaktperson, e-mailadresse, telefon-/faxnummer, postadresse,
organisation, bopælsland, internetadresse)
• momsnummer, organisationens registreringsnummer, pasnummer, personnummer
• oplysninger med henblik på evaluering af støtteberettigelseskriterier
• tro og love-erklæring om, at han/hun ikke er berørt af de eksklusionsbetingelser, der
omtales i finansforordningen.
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På anmodning af EØSU kan kandidaterne endvidere blive bedt om at sende EØSU følgende
oplysninger, som vil blive indsamlet og derefter behandlet af udvalget:
• dokumenter til understøttelse af tro og love-erklæringen (bevis for betaling af
socialsikringsbidrag og skatter, straffeattest/vandelsattest)
• oplysninger om deres retlige enhed og understøttende dokumenter
• oplysninger om bankkonto (IBAN- og BIC-kode), kontoudtog
• fotos og/eller videooptagelser, der illustrerer det initiativ/projekt/program, der foreslås
til prisen.
Formål
Efter at den relevante tjenestegren har modtaget din ansøgning, vil dine personoplysninger
blive registreret og derefter behandlet med henblik på EØSU's forvaltning af
konkurrenceprocedurerne.
Retsgrundlag
Behandlingen af personoplysninger har følgende retsgrundlag:
• artikel 5, litra a, i forordning 45/2001: "behandlingen er nødvendig af hensyn til
udførelsen af en opgave i samfundets interesse på grundlag af traktaterne om
oprettelse af De Europæiske Fællesskaber eller andre retsakter vedtaget på grundlag
af disse traktater, eller som retmæssigt hører under offentlig myndighedsudøvelse, som
er pålagt fællesskabsinstitutionen eller -organet"
• artikel 5, litra d, i forordning 45/2001: "den registrerede [har] utvetydigt givet sit
samtykke".
Tekniske hjælpemidler
Dine personoplysninger indleveres i forbindelse med indgivelsen af din ansøgning.
Oplysningerne registreres i filer, der opbevares i et isoleret, sikret system. Oplysningerne
behandles af ansatte i EØSU under den dataansvarliges ansvar.
3. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?
Til ovenfor anførte formål gives der adgang – eller kan der gives adgang – til dine
personoplysninger til følgende personer:
• EØSU-ansatte, som har til opgave at administrere konkurrenceproceduren.
• Bedømmere, som har til opgave at evaluere ansøgningerne.
• Offentligheden. Såfremt du bliver tildelt en pris af EØSU, vil nedennævnte
personoplysninger blive offentliggjort (f.eks. på internettet og/eller via sociale medier) i
overensstemmelse med EØSU's forpligtelse til at offentliggøre oplysninger om
prisvindere i konkurrencer, der finansieres af EU's budget: navn på og
kontaktoplysninger for den organisation/enkeltperson, der gennemfører initiativet,
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projektet eller programmet, for hvilket prisen er blevet tildelt; initiativets, projektets
eller programmets navn; beløbet for den tildelte pris. Dertil kommer, at også fotos og
videoer, der har relation til prisuddelingen og til de initiativer, projekter eller
programmer, for hvilke prisen er blevet tildelt, vil blive offentliggjort. For kandidater,
som ikke får tildelt prisen, kan EØSU i overensstemmelse med konkurrencereglerne
offentliggøre kandidaternes (organisationernes eller enkeltpersonernes) navn og disses
aktiviteter. Øvrige oplysninger om kandidater, som ikke er blevet tildelt prisen, kan kun
offentliggøres efter skriftligt og oplyst tilsagn fra den pågældende
organisation/enkeltperson.
• Af hensyn til beskyttelsen af Unionens finansielle interesser kan dine personoplysninger
videregives til interne revisionstjenester, til Den Europæiske Revisionsret eller til
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig samt udveksles mellem de
anvisningsberettigede i EØSU og EU's organer.
4. Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?
De indhentede personoplysninger og al dertil relateret information opbevares i EØSU's lokaler
og på EØSU's servere. Kun de kompetente EØSU-ansatte har adgang til disse lokaler og disse
servere.
5. Hvordan kan du kontrollere, ændre eller slette dine oplysninger?
Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger, at korrigere ukorrekte eller
ufuldstændige personoplysninger, at blokere (under visse betingelser) behandlingen af dine
personoplysninger, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger og at anmode
om, at dine personoplysninger slettes (hvis de behandles uretmæssigt). Du kan rette
henvendelse til den dataansvarlige. Din henvendelse vil blive behandlet inden for
15 arbejdsdage.
Der gøres specifikt opmærksom på konsekvenserne af en anmodning om sletning, da dette
kan føre til en ændring af konkurrencevilkårene og til udelukkelse.
6. I hvor lang tid opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger opbevares som følger:
• Filer vedrørende konkurrenceprocedurerne, herunder personoplysninger, vil blive
opbevaret i den tjenestegren, der står for proceduren, indtil denne procedure er afsluttet,
og derpå i arkiverne i en periode på 10 år efter pristildelingen. Imidlertid vil
oplysninger om kandidater, der ikke har fået prisen tildelt, kun blive opbevaret i 5 år
efter pristildelingen.
• Oplysninger vil blive opbevaret indtil afslutningen af en eventuel revision eller
administrativ eller retlig undersøgelse, hvis en af disse er indledt inden afslutningen af
ovennævnte periode.
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7. Kontaktoplysninger
Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du
kontakte den dataansvarlige (civilsocietyprize@eesc.europa.eu).
8. Klageadgang
Derudover kan du til enhver tid kontakte
(data.protection@eesc.europa.eu)
og/eller
Den
Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu).
_____________
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