PRIVACYVERKLARING
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN VERBAND MET DE
PRIJS VOOR HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

1.

Achtergrond en verantwoordelijke voor de verwerking

Aangezien het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) persoonsgegevens verzamelt en
verder verwerkt, is het gebonden aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het
Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en
organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Verwerkingsoperaties staan onder toezicht van de verantwoordelijke voor de verwerking:
Peter Lindvald Nielsen
Hoofd afdeling Communicatie
Europees Economisch en Sociaal Comité
Belliardstraat 99-101 B-1040 Brussel
E-mail: civilsocietyprize@eesc.europa.eu

2.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij, met welk doel, op welke rechtsgronden en met
welke technische middelen?

Soorten persoonsgegevens
De persoonsgegevens die worden verzameld en verder worden verwerkt, betreffen de kandidaat. De
gegevens kunnen het volgende omvatten:
• naam;
• functie;
• contactgegevens (contactpersoon, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, postadres,
organisatie, land van vestiging, website);
• btw-nummer, registratienummer organisatie, nummer paspoort en identiteitskaart;
• gegevens aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of de kandidaat in aanmerking komt;
• verklaring op erewoord dat de kandidaat niet in een van de uitsluitingssituaties bedoeld in het
Financieel Reglement verkeert.
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Op verzoek van het EESC zal kandidaten in bepaalde gevallen ook worden verzocht de onderstaande
gegevens aan het EESC toe te zenden. Het EESC zal deze verzamelen en verder verwerken:
• bewijsstukken inzake de verklaring op erewoord (attesten waaruit blijkt dat
socialezekerheidsbijdragen en belastingen zijn betaald, uittreksel uit het strafregister, bewijs
van goed gedrag enz.);
• details over de juridische entiteit en bewijsstukken;
• gegevens over de bankrekening (IBAN- en BIC-code), bankafschrift;
• foto's en/of video's van het voorgedragen initiatief/project/programma.
Doel
Na ontvangst van uw kandidatuur door de betrokken dienst worden uw persoonsgegevens verzameld
en verder verwerkt ten behoeve van de organisatie en het beheer van de wedstrijd door het EESC.
Rechtsgrond
De rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:
• artikel 5, punt a), van Verordening (EG) nr. 45/2001: "[Verwerking is] noodzakelĳk [...] voor
de vervulling, op grond van de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen
of andere, op basis van die verdragen vastgestelde wetgevingsbesluiten, van een taak van
algemeen belang of voor de rechtmatige uitoefening van het aan de communautaire
instelling of aan het communautaire orgaan [...] opgedragen openbaar gezag";
• artikel 5, punt d), van Verordening (EG) nr. 45/2001: "de betrokkene [heeft] ondubbelzinnig
toestemming [...] gegeven".
Technische middelen
U verstrekt uw persoonsgegevens door uw kandidatuur in te dienen.
De gegevens komen terecht in een dossier dat in een geïsoleerd, beveiligd systeem wordt opgeslagen.
De gegevens worden verwerkt door het personeel van het EESC, onder toezicht van de
verantwoordelijke voor de verwerking.

3.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden ze bekendgemaakt?

Ten behoeve van het genoemde doel wordt toegang verleend of kan toegang worden verleend aan de
volgende personen:
• EESC-personeelsleden die instaan voor het beheer van de wedstrijd;
• personen die instaan voor de beoordeling van de kandidaturen;
• het publiek. Indien u een prijs wordt toegekend door het EESC, worden de volgende
gegevens openbaar gemaakt (onder meer via internet/sociale media), conform de
informatieverplichting van het EESC inzake de winnaars van wedstrijden die uit de
begroting van de Europese Unie worden gefinancierd: naam en contactgegevens van de
organisatie/persoon die het bekroonde initiatief/project/programma uitvoert; naam van het
initiatief/project/programma; bedrag van de prijs. Voorts worden foto's en video's van de
prijsuitreiking en van de bekroonde initiatieven/projecten/programma's openbaar gemaakt.
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Van kandidaten die geen prijs krijgen, kan het EESC, conform het wedstrijdreglement, de
naam (van de organisatie/persoon) en het werkterrein bekendmaken. Andere gegevens van
de kandidaten die geen prijs hebben gekregen, mogen uitsluitend openbaar worden gemaakt
na schriftelijke en geïnformeerde toestemming van de betrokken organisatie/persoon;
• teneinde de financiële belangen van de Unie te vrijwaren, kunnen uw persoonsgegevens
worden doorgegeven aan diensten voor interne controle, aan de Europese Rekenkamer of aan
het Europees Bureau voor fraudebestrijding, en tussen ordonnateurs van het EESC en de
instanties van de Unie.

4.

Hoe beschermen en beveiligen wij uw gegevens?

De verzamelde persoonsgegevens en alle informatie ter zake worden opgeslagen in de gebouwen en
op de computerservers van het EESC. Alleen bevoegde medewerkers van het EESC hebben toegang
tot deze gebouwen en computerservers.

5.

Hoe kunt u uw gegevens controleren, wijzigen of wissen?

U beschikt over het recht van toegang tot uw persoonsgegevens. Ook bent u gerechtigd onjuiste of
onvolledige persoonsgegevens te rectificeren, uw persoonsgegevens (onder bepaalde voorwaarden) af
te schermen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, en (bij een onrechtmatige
verwerking) om de wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken. Verzoeken kunt u aan de
verantwoordelijke voor de verwerking richten. Het verzoek wordt binnen 15 werkdagen behandeld.
Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de gevolgen van een verzoek om wissing, omdat dit de
wedstrijdvoorwaarden kan beïnvloeden en tot uitsluiting kan leiden.

6.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Voor de bewaring van uw persoonsgegevens geldt het volgende:
• dossiers met betrekking tot de wedstrijd, inclusief persoonsgegevens, worden tot aan de
voltooiing ervan bewaard door de dienst die belast is met de procedure, en worden na
toekenning van de prijs 10 jaar bewaard in het archief. Gegevens van afgewezen kandidaten
worden slechts 5 jaar na toekenning van de prijs bewaard;
• gegevens worden bewaard tot aan het eind van een mogelijk audit-, administratief of
juridisch onderzoek, indien dat onderzoek vóór het einde van de hierboven genoemde
periode is gestart.

7.

Contact

Met verdere vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de
verantwoordelijke voor de verwerking (civilsocietyprize@eesc.europa.eu).
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8.

Beroep

U kunt zich ook altijd wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van het EESC
(data.protection@eesc.europa.eu) en/of tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
(edps@edps.europa.eu).

_____________

EESC-2018-01807-00-00-INFO-TRA (EN) 4/4

