Privatumo pareiškimas.
Su EESRK pilietinės visuomenės apdovanojimu
susijusių asmens duomenų tvarkymas
Tvarkant asmens duomenis, surinktus organizuojant EESRK pilietinės visuomenės apdovanojimą
(paraiškos, vertinimas, informavimas, apdovanojimo teikimas), taikomas Reglamentas (ES)
Nr. 2018/1725.
1.

Kas atsako už asmens duomenų tvarkymą?

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, kaip duomenų valdytojas, yra atsakingas už
asmens duomenų tvarkymą.
Atsakinga tarnyba:
D departamentas – Komunikacija ir tarpinstituciniai ryšiai
Direktorius
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Rue Belliard 99-101
B-1040 Bruxelles
E. paštas: civilsocietyprize@eesc.europa.eu
2.

Koks yra duomenų tvarkymo tikslas?

Jūsų asmens duomenys renkami ir toliau tvarkomi siekiant atrinkti kandidatus EESRK pilietinės
visuomenės apdovanojimui gauti, įteikti apdovanojimą ir skleisti su juo susijusią informaciją.
3.

Koks yra duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Reglamento (ES) Nr. 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies
a punktu, nes tai būtina EESRK užduotims atlikti.
Tam tikri asmens duomenys tvarkomi gavus sutikimą (Reglamento (ES) Nr. 2018/1725 5 straipsnio
1 dalies d punktas).
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Jūsų asmens duomenys taip pat tvarkomi remiantis pastarojo Reglamento 5 straipsnio 1 dalies
b punktu, kad būtų laikomasi ES finansinio reglamento (Reglamentas (ES, Euratomas)
Nr. 2018/1046).
4.

Kokie asmens duomenys yra tvarkomi?

Tvarkomi šie asmens duomenys:







vardas, pavardė (pavadinimas);
pareigos;
kontaktiniai duomenys (kontaktinis asmuo, e. pašto adresas, telefono (fakso) numeris, pašto
adresas, organizacija, gyvenamoji šalis, interneto adresas);
PVM numeris, organizacijos registracijos numeris, paso numeris, tapatybės kortelės numeris;
duomenys ir patvirtinamieji dokumentai, susiję su draudimu dalyvauti ir reikalavimų atitikimo
kriterijais;
priesaikos deklaracija, kad kandidatas nėra atsidūręs nė vienoje iš situacijų, nurodytų
Finansiniame reglamente, dėl kurių jam draudžiama dalyvauti procedūroje.

Tam tikrais konkrečiais atvejais kandidatų taip pat bus prašoma EESRK atsiųsti šiuos duomenis:






5.

priesaikos deklaracijos patvirtinamuosius dokumentus (socialinio draudimo įmokų ir
sumokėtų mokesčių pažymėjimus, teismo bylų registro išrašą / neteistumo pažymą, tapatybės
kortelės ar paso kopiją ir kt.);
duomenis apie jų juridinį asmenį ir patvirtinamuosius dokumentus;
duomenis apie banko sąskaitą (IBAN ir BIC kodus), banko išrašą;
fotografijas ir (arba) vaizdo įrašus, vaizduojančius iniciatyvą / projektą / programą, siūlomą
apdovanojimui laimėti.
Kas yra Jūsų asmens duomenų gavėjai arba kokios yra asmens duomenų gavėjų
kategorijos?

Pirmiau nurodytu tikslu prieiga prie pirmiau išdėstytų Jūsų asmens duomenų suteikiama arba gali būti
suteikiama šiems asmenims:




EESRK darbuotojams, atsakingiems už konkurso procedūros administravimą;
vertinimo komiteto nariams, įskaitant išorės ekspertus ir vertintojus, EESRK vardu
atliekančius paraiškų vertinimą;
EESRK rangovams, EESRK vardu vykdantiems konkurso valdymo ir su juo susijusios
informacijos sklaidos veiklą. Konkrečiau, jei Jūs būsite įtrauktas į galutinį kandidatų gauti
apdovanojimą sąrašą, EESRK rangovams, atsakingiems už teksto arba vaizdo įrašo apie
apdovanojimą parengimą ir (arba) apdovanojimo bei į galutinį sąrašą patekusių kandidatų
viešinimą, gali būti suteikiama prieiga prie šių Jūsų asmens duomenų: į galutinį sąrašą
patekusią
iniciatyvą,
projektą
arba
programą
įgyvendinančios
organizacijos
pavadinimas / asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, į galutinį sąrašą patekusios
iniciatyvos, projekto ar programos pavadinimas. Jei Jūs būsite pakviestas į apdovanojimo
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6.

ceremoniją, EESRK vardu už Jūsų kelionę ir apgyvendinimą atsakingiems
rangovams / ekonominiams subjektams gali būti pateikti ne tik pirmiau nurodyti duomenys,
bet ir Jūsų tapatybės kortelės ar paso kopijos ir (arba) numeriai;
visuomenės nariams. Jei EESRK Jums skiria apdovanojimą, paviešinami toliau nurodyti
asmens duomenys (pranešimuose spaudai, internete ir (arba) socialiniuose tinkluose)
atsižvelgiant į EESRK įsipareigojimą viešinti informaciją apie konkurso, finansuojamo iš
Europos Sąjungos biudžeto, laimėtojus: iniciatyvą, projektą arba programą, už kurią teikiamas
apdovanojimas, įgyvendinančios organizacijos pavadinimas / asmens vardas, pavardė ir
kontaktiniai duomenys, iniciatyvos, projekto ar programos pavadinimas, apdovanojimo dydis.
Be to, bus paviešintos su apdovanojimu ir iniciatyvomis, projektais arba programomis, už
kurias teikiamas apdovanojimas, susijusios fotografijos ir vaizdo įrašai. EESRK pagal
konkurso taisykles gali paviešinti apdovanojimo nelaimėjusių kandidatų (pilietinės
visuomenės organizacijos ar asmenų) pavadinimus (vardus, pavardes) ir jų veiklos pavadinimą
ir turinį, gyvenamąją arba registracijos šalį ir jų oficialios interneto svetainės adresą ar viešą
profilį. Bet kokie papildomi duomenys apie apdovanojimo nelaimėjusius kandidatus gali būti
paviešinti tik gavus rašytinį informuoto atitinkamo subjekto ar asmens sutikimą;
kilus ginčui, EESRK teisės tarnybai ir kompetentingiems teismams;
asmenims ir įstaigoms, kuriems pavestos stebėjimo, audito ar patikros užduotys taikant
Europos Sąjungos teisę (pavyzdžiui, vidaus auditams, Finansinio reglamento 93 straipsnyje
nurodytai finansinių pažeidimų komisijai, Finansinio reglamento 143 straipsnyje nurodytai
draudimo dalyvauti procedūroje komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF));
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti
vidaus audito tarnyboms, Europos Audito Rūmams arba Europos kovos su sukčiavimu
tarnybai ir EESRK bei ES institucijų leidimus išduodantiems pareigūnams.
Ar Jūsų asmens duomenys perduodami trečiajai šaliai (ES nepriklausančiai valstybei)
arba tarptautinei organizacijai?

Jūsų asmens duomenys nebus perduoti nei ES nepriklausančiai valstybei, nei tarptautinei
organizacijai.
7.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Turite teisę prašyti prieigos prie savo asmens duomenų. Be to, turite teisę prašyti ištaisyti ar ištrinti
savo asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą.
Jei taikoma, turite teisę prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui. Jūs taip pat turite teisę bet
kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.
Itin daug dėmesio skiriama į prašymo ištrinti Jūsų duomenis, prieštaravimo dėl duomenų tvarkymo ir
sutikimo atšaukimo pasekmes, nes tai gali lemti konkurso sąlygų pakeitimą ir pašalinimą iš konkurso.
Savo užklausas galite siųsti adresu (civilsocietyprize@eesc.europa.eu). Atsakymą į savo užklausą
gausite per 15 darbo dienų.
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Jūs turite teisę pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui
(edps@edps.europa.eu), jei manote, kad EESRK tvarkant Jūsų asmens duomenis buvo pažeistos Jūsų
teisės pagal Reglamentą (ES) Nr. 2018/1725.
8.

Kiek laiko saugomi Jūsų asmens duomenys?





9.

bylos, susijusios su konkurso procedūromis, įskaitant asmens duomenis, saugomos atsakingoje
tarnyboje iki procedūros pabaigos, o archyvuose – bent penkerius metus nuo tos dienos, kai
Europos Parlamentas patvirtina, kad finansinių metų, su kuriais susijęs apdovanojimo
išmokėjimas, biudžetas yra įvykdytas (žr. Finansinio reglamento 75 str.). Neatrinktų kandidatų
duomenys bus saugomi tik penkerius metus po apdovanojimo įteikimo;
iki galimo audito, administracinio arba teisminio tyrimo pabaigos, jei bet kuris iš jų prasidėjo
iki pasibaigiant pirmiau minėtam laikotarpiui;
pasibaigus pirmiau minėtiems laikotarpiams tam tikros apdovanojimo bylos su asmens
duomenimis gali būti atrenkamos ir siunčiamos į ES istorinį archyvą, kur jos bus toliau
saugomos. Neatrinktos bylos bus sunaikinamos.
Ar surinkti asmens duomenys yra naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui,
įskaitant profiliavimą?

EESRK nenaudos Jūsų asmens duomenų automatizuotiems sprendimams dėl Jūsų priimti.
„Automatizuoti sprendimai“ – tai sprendimai, priimami be žmogaus įsikišimo.
10.

Ar Jūsų asmens duomenys bus papildomai tvarkomi kitu tikslu nei tuo, kuriuo jie buvo
renkami?

Ne. Iškilus tokiam poreikiui, EESRK Jūsų paprašys raštu pateikti informacija pagrįstą sutikimą.
11.

Į ką kreiptis, jei turite klausimų ar nusiskundimų?

Jei turite papildomų klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašytume kreiptis į tarnybą,
atsakingą už Jūsų asmens duomenų tvarkymą (civilsocietyprize@eesc.europa.eu). Taip pat bet kuriuo
metu galite kreiptis į EESRK duomenų apsaugos pareigūną (data.protection@eesc.europa.eu) ir (arba)
į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (edps@edps.europa.eu).
_____________
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