Declarație de confidențialitate:
Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la
Premiul CESE pentru societatea civilă
Regulamentul (UE) nr. 2018/1725 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal colectate în vederea
concursului pentru acordarea Premiului CESE pentru societatea civilă (candidatură, evaluare,
promovare, atribuire).
1.

Cine răspunde de prelucrarea datelor cu caracter personal?

Comitetul Economic și Social European este responsabil (în calitate de operator) pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal.
Serviciul responsabil este
Direcția D – Comunicare și relații interinstituționale
Director
Comitetul Economic și Social European
Rue Belliard 99-101
B-1040 Bruxelles
E-mail: civilsocietyprize@eesc.europa.eu
2.

În ce scop sunt prelucrate datele?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și ulterior prelucrate în scopul de a selecționa
candidații pentru Premiul CESE pentru societatea civilă, de a atribui acest premiu și de a asigura
promovarea sa.
3.

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din
Regulamentul (UE) nr. 2018/1725, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea
sarcinilor CESE.
Anumite date cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului [articolul 5 alineatul (1)
litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 2018/1725].
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Totodată, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza articolului 5 alineatul (1)
litera (b) din acest din urmă regulament, pentru a respecta dispozițiile Regulamentului financiar al UE
(Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046).
4.

Ce date cu caracter personal sunt prelucrate?

Sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal:
−
−
−
−
−
−

numele;
funcția;
datele de contact (persoana de contact, adresa de e-mail, numărul de telefon/fax, adresa poștală,
organizația, țara de reședință, adresa de internet);
numărul de TVA, numărul de înregistrare al organizației, numărul pașaportului, numărul cărții
de identitate;
datele și documentele justificative legate de criteriile de excluziune și eligibilitate;
declarația pe propria răspundere prin care se precizează că niciunul dintre candidați nu se află
într-una din situațiile de excludere menționate în Regulamentul financiar.

În anumite cazuri, candidaților li se va cere, de asemenea, să trimită CESE următoarele date:
−

−
−
−

documente justificative pentru declarația pe propria răspundere (certificate privind contribuțiile
de asigurări sociale și impozitele plătite, extras din cazierul judiciar/certificat de bună conduită,
copia cărții de identitate sau a pașaportului etc.);
detalii cu privire la entitatea lor juridică, însoțite de documente justificative;
coordonate bancare (coduri IBAN și BIC), extras de cont;
fotografii și/sau materiale video care ilustrează inițiativa/proiectul/programul propuse pentru
premiu.
Cine sunt destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter
personal?

5.

În scopul indicat mai sus, accesul la datele cu caracter personal menționate mai sus este acordat sau
poate fi acordat următoarelor persoane:
−
−
−

personalului CESE însărcinat cu gestionarea procedurii de concurs;
membrilor comitetului de evaluare, inclusiv experților și evaluatorilor externi care își desfășoară
activitatea în numele CESE în scopul evaluării candidaturilor;
contractanților cărora CESE le-a încredințat sarcina de a gestiona și promova concursul. În mod
mai specific, în cazul în care vă numărați printre candidații preselectați pentru premiu,
contractanții CESE însărcinați de CESE să redacteze un text sau să realizeze un material video
cu privire la premiu și/sau să aducă la cunoștința publicului premiul și numele candidaților
preselectați pot avea acces la următoarele date: numele și datele de contact ale entității sau
persoanei fizice care pune în aplicare inițiativa, proiectul sau programul preselectat și numele
inițiativei, proiectului sau programului preselectat pentru premiu. În cazul în care sunteți invitat
la ceremonia de decernare a premiului, pe lângă datele mai sus menționate,
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−
−

−

6.

contractanții/operatorii economici însărcinați de CESE să se ocupe cu organizarea călătoriei și
a cazării persoanelor invitate pot avea acces, pe lângă datele menționate mai sus, la numărul
și/sau la copia cărții de identitate sau a pașaportului persoanelor invitate;
publicului, în general. În cazul în care CESE vă acordă un premiu, vor fi făcute publice
(de exemplu prin comunicate de presă, pe internet și/sau pe platformele de comunicare socială)
următoarele date cu caracter personal, în conformitate cu obligația CESE de a publica informații
cu privire la laureații concursurilor finanțate din bugetul Uniunii Europene: numele și datele de
contact ale entității/persoanei fizice responsabile cu punerea în aplicare a inițiativei, proiectului
sau programului pentru care este acordat premiul; numele inițiativei, proiectului sau
programului; suma corespunzătoare premiului acordat. Totodată, vor fi făcute publice
fotografiile și materialele video legate de decernarea premiului și de inițiativele, proiectele sau
programele recompensate. CESE poate face publice numele candidaților (organizații ale
societății civile sau persoane fizice) cărora nu le-a fost acordat premiul, precum și numele și
conținutul activităților lor, țara lor de reședință sau în care este înregistrată entitatea lor și
URL-ul site-ului lor web oficial sau profilul lor public. Orice alte informații cu privire la
candidații cărora nu le-a fost decernat premiul poate fi făcută publică doar sub rezerva
consimțământului scris în cunoștință de cauză al entității/persoanei fizice respective;
în caz de litigiu, Serviciului Juridic al CESE și instanțelor competente;
persoanelor și organismelor însărcinate cu controlul, verificarea sau inspecția în conformitate
cu dreptul Uniunii Europene (de exemplu, auditorii interni, Grupul pentru nereguli financiare
menționat la articolul 93 din Regulamentul financiar, comitetul în materie de excludere
menționat la articolul 143 din Regulamentul financiar, Oficiul European de Luptă Antifraudă –
OLAF);
În scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii, datele dumneavoastră cu caracter personal
pot fi transferate serviciilor de audit intern, Curții de Conturi a Uniunii Europene sau Oficiului
European de Luptă Antifraudă, precum și între ordonatorii de credite ai CESE și organismele
UE.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate unei țări terțe (din afara UE)
sau unei organizații internaționale?

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate unei țări terțe sau unei organizații
internaționale.
7.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Aveți dreptul să solicitați accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, aveți
dreptul de a cere rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter
personal.
Atunci când este cazul, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră. De asemenea,
aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.
Vă atragem în special atenția asupra consecințelor unei solicitări de ștergere a datelor, unei obiecții în
ceea ce privește prelucrarea datelor și unei retrageri a consimțământului, întrucât acestea pot atrage după
sine o modificare a condițiilor concursului și duce la respingerea candidaturii dumneavoastră.
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Puteți trimite solicitările dumneavoastră la adresa (civilsocietyprize@eesc.europa.eu). Solicitarea
dumneavoastră va primi un răspuns în termen de 15 zile lucrătoare.
Aveți dreptul de a sesiza Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu),
în cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră, garantate de Regulamentul (UE) 2018/1725,
au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către CESE.
Care este durata păstrării datelor dumneavoastră cu caracter personal?

8.
−

−

−

9.

dosarele legate de procedurile de concurs, inclusiv datele cu caracter personal, sunt păstrate în
cadrul serviciului însărcinat cu procedura respectivă până la încheierea acesteia și, ulterior, sunt
păstrate în arhive pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care Parlamentul European
aprobă descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar corespunzător plății premiului (a se
vedea articolul 75 din Regulamentul financiar). Datele candidaților neselecționați vor fi
conservate doar pentru o perioadă de 5 ani de la decernarea premiului;
până la sfârșitul unei eventuale anchete de audit sau al unei eventuale anchete administrative
sau judiciare, în cazul în care acestea au fost lansate înainte de sfârșitul perioadei menționate
mai sus;
după încheierea perioadelor mai sus indicate, documentele procedurale referitoare la dosarele
cu privire la acest premiu, din care se elimină în prealabil datele cu caracter personal, sunt
trimise la arhiva istorică a CESE, pentru conservarea lor ulterioară. Dosarele neselectate sunt
distruse.
Datele cu caracter personal colectate sunt utilizate pentru procesul decizional automatizat,
inclusiv pentru crearea de profiluri?

CESE nu va folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a lua decizii automatizate în ceea
ce vă privește. „Deciziile automatizate” sunt definite ca fiind decizii luate fără intervenție umană.
10.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în continuare în alt scop decât
cel pentru care au fost obținute?

Nu. În cazul în care apare o astfel de necesitate, CESE va solicita consimțământul dumneavoastră scris
în cunoștință de cauză.
11.

Pe cine puteți contacta dacă aveți întrebări sau sesizări?

În cazul în care aveți întrebări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal,
vă rugăm să contactați serviciul responsabil cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
(civilsocietyprize@eesc.europa.eu). De asemenea, puteți contacta în orice moment responsabilul cu
protecția datelor din cadrul CESE (data.protection@eesc.europa.eu) și/sau Autoritatea Europeană pentru
Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu).
____________
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