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PL 

 

 
Oświadczenie o ochronie prywatności:  

Przetwarzanie danych osobowych 
w związku z Nagrodą EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego  

 
Rozporządzenie (UE) 2018/1725 ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych 
gromadzonych na potrzeby konkursu o Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego (złożenie 
wniosku, jego ocena, promocja i przyznanie nagrody). 
 

1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych? 
 
Za przetwarzanie danych osobowych (jako administrator danych) odpowiada Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny.  
 
Służba odpowiedzialna:  
Dyrekcja D – Komunikacja i Stosunki Międzyinstytucjonalne 
Dyrektor  
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
Rue Belliard/Belliardstraat 99–101  
B-1040 Bruxelles/Brussel  
e-mail: civilsocietyprize@eesc.europa.eu  

 
2. Jaki jest cel przetwarzania danych? 
 
Dane osobowe są zbierane, a następnie przetwarzane na potrzeby selekcji kandydatów, przyznania 
Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego oraz jej promocji. 
 

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych? 
 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 
2018/1725, gdyż jest niezbędne do wykonywania przez EKES jego zadań.  
 
Niektóre dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 5 ust. 1 lit. d) 
rozporządzenia (UE) 2018/1725). 
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Państwa dane osobowe są również przetwarzane na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b) wspomnianego 
rozporządzenia w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem finansowym UE (rozporządzenie 
(UE, Euratom) 2018/1046). 

 
4. Jakie dane osobowe są przetwarzane? 
 
Przetwarzane są następujące dane osobowe: 
 

 imię i nazwisko / nazwa, 

 funkcja, 

 dane kontaktowe (osoba do kontaktu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faksu, adres 
pocztowy, organizacja, kraj zamieszkania, adres internetowy), 

 numer VAT, numer rejestracyjny organizacji, numer paszportu, numer dokumentu tożsamości,  

 dane i dokumenty potwierdzające związane z kryteriami wykluczenia i kwalifikowalności, 

 oświadczenie, że kandydat nie znajduje się w jednej z opisanych w rozporządzeniu 
finansowym sytuacji, która wykluczałaby jego udział. 

 
W szczególnych przypadkach kandydaci zostaną również poproszeni o przesłanie EKES-owi 
następujących danych:  
 

 dokumentów potwierdzających złożone oświadczenie (zaświadczenia o uiszczonych 
składkach na ubezpieczenie społeczne i podatkach, rejestr karny / zaświadczenie 
o niekaralności, kopia dowodu tożsamości lub paszportu itp.), 

 szczegółów dotyczących statusu prawnego i dokumentów potwierdzających, 

 danych dotyczących rachunku bankowego (kody IBAN i BIC), wyciągów bankowych, 

 zdjęć i/lub filmów wideo ukazujących inicjatywę/projekt/program nadesłany do udziału 
w konkursie. 

 

5. Kim są odbiorcy lub jakie są kategorie odbiorców danych osobowych? 
 
W wyżej wymienionym celu dostęp do powyższych danych osobowych zostaje udzielony lub może 
zostać udzielony następującym osobom: 
 

 pracownikom EKES-u odpowiedzialnym za zarządzanie procedurą konkursową, 

 członkom komisji oceniającej, w tym ekspertom zewnętrznym i ewaluatorom dokonującym 
oceny zgłoszeń w imieniu EKES-u, 

 wykonawcom EKES-u pracującym na zlecenie Komitetu w celu zarządzania konkursem 
i promowania go; jeśli znajdą się Państwo wśród nominowanych do nagrody finalistów, to 
wówczas osoby, którym EKES zlecił napisanie tekstu lub nakręcenie filmu wideo na temat 
nagrody i/lub jej nagłośnienie oraz upublicznienie informacji o jej finalistach, mogą uzyskać 
dostęp do następujących danych osobowych: nazwa / imię i nazwisko oraz dane kontaktowe 
podmiotu realizującego / osoby realizującej inicjatywę, projekt lub program, które znalazły się 
w finale konkursu, oraz nazwa tejże inicjatywy, projektu lub programu; jeżeli zostaną Państwo 
zaproszeni na ceremonię wręczenia nagrody, to wówczas, oprócz wyżej wymienionych 
danych, EKES może przekazać numer i/lub kopię Państwa dokumentu tożsamości / paszportu 
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wykonawcom / podmiotom gospodarczym zajmującym się Państwa podróżą i noclegiem 
w imieniu Komitetu, 

 członkom społeczeństwa; w wypadku otrzymania przez Państwo nagrody EKES-u poniższe 
dane osobowe zostaną upublicznione (m.in. za pomocą komunikatów prasowych, internetu 
i/lub mediów społecznościowych) zgodnie ze zobowiązaniem EKES-u do publikowania 
informacji dotyczących laureatów konkursów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej: 
nazwa / imię i nazwisko i dane kontaktowe podmiotu realizującego / osoby realizującej 
inicjatywę, projekt lub program nagrodzony w konkursie, nazwa inicjatywy, projektu lub 
programu, wielkość przyznanej nagrody; ponadto do wiadomości publicznej podane zostaną 
zdjęcia i filmy wideo związane z przyznaniem nagrody i z inicjatywami, projektami lub 
programami nagrodzonymi w konkursie; w przypadku kandydatów, którym nie przyznano 
nagrody, EKES może upublicznić nazwę / imię i nazwisko kandydata (organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego lub osoby fizycznej), nazwę i przedmiot ich działalności, 
państwo zamieszkania lub rejestracji oraz adres URL ich oficjalnej strony internetowej lub 
publicznego profilu; wszelkie dodatkowe dane dotyczące kandydatów, którzy nie zostali 
wyróżnieni nagrodą, mogą zostać podane do wiadomości publicznej wyłącznie po uzyskaniu 
świadomej zgody na piśmie od danego podmiotu / danej osoby,  

 służbom prawnym EKES-u, a w przypadku sporu – właściwym sądom,  

 osobom i organom odpowiedzialnym za wykonywanie zadań w zakresie monitorowania, 
kontroli lub inspekcji wynikających ze stosowania prawa Unii Europejskiej (np. audyty 
wewnętrzne, zespół do spraw nieprawidłowości finansowych, o którym jest mowa w art. 93 
rozporządzenia finansowego, zespół do spraw wykluczenia, o którym jest mowa w art. 143 
rozporządzenia finansowego, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – 
OLAF), 

 służbom audytu wewnętrznego, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu lub 
Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w celu ochrony interesów 
finansowych Unii; w tym celu może także dojść do przekazania danych osobowych między 
urzędnikami zatwierdzającymi EKES-u i organami UE. 

 
6. Czy Państwa dane osobowe są przekazywane krajom trzecim (nienależącym do UE) lub 

organizacjom międzynarodowym? 
 
Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane żadnemu państwu niebędącemu członkiem UE ani 
organizacji międzynarodowej. 
 

7. Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw? 
 
Mają Państwo prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Przysługuje też Państwu prawo 
złożenia wniosku o ich poprawienie lub usunięcie lub o ograniczenie ich przetwarzania.  
 
W stosownych przypadkach mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych 
osobowych. W każdej chwili mogą też Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na konsekwencje złożenia wniosku o usunięcie danych, zgłoszenia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wycofania zgody, gdyż może to prowadzić do zmiany warunków 
konkursu, a w konsekwencji do odrzucenia kandydata. 
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Zapytania można kierować na adres civilsocietyprize@eesc.europa.eu. Państwa zapytania zostaną 
rozpatrzone w terminie piętnastu dni roboczych. 
 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 
(edps@edps.europa.eu) w przypadku uznania, że w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych 
przez EKES naruszone zostały przysługujące Państwu prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 
2018/1725.  
 

8. Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe? 
 

 Dokumenty dotyczące procedur konkursowych, w tym dane osobowe, będą przechowywane 
w służbach odpowiedzialnych za tę procedurę do czasu jej zakończenia, a w archiwach przez 
co najmniej pięć lat od dnia, w którym Parlament Europejski udzieli absolutorium za rok 
budżetowy, do którego odnosi się wypłata nagrody (zobacz art. 75 rozporządzenia 
finansowego). Dane niewybranych kandydatów będą przechowywane jedynie przez pięć lat 
od czasu przyznania nagrody. 

 Do czasu zakończenia ewentualnego audytu, postępowania administracyjnego lub sądowego, 
jeżeli jedno z nich rozpoczęło się przed końcem powyższego okresu. 

 Po upływie wyżej wymienionych okresów może zostać dokonana selekcja dokumentów 
dotyczących konkursu zawierających dane osobowe w celu przekazania ich do archiwum 
historycznego UE celem ich dalszej konserwacji. Dokumenty, które nie zostały wybrane, 
ulegają zniszczeniu. 

 

9. Czy gromadzone dane osobowe wykorzystuje się do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania? 

 
EKES nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
dotyczących Państwa osoby. Za „zautomatyzowane podejmowanie decyzji” uważa się decyzje 
podejmowane bez udziału człowieka.  

 
10. Czy Państwa dane osobowe będą dalej przetwarzane do celów innych niż te, dla których je 

pozyskano? 
 
Nie. Jeżeli pojawi się taka potrzeba, EKES zwróci się do Państwa o udzielenie świadomej zgody na 
piśmie.  
 

11. Z kim należy się kontaktować w przypadku pytań lub skarg? 
 
Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo 
kierować do działu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych 
(civilsocietyprize@eesc.europa.eu). W każdej chwili mogą się też Państwo zwrócić do inspektora 
ochrony danych EKES-u (data.protection@eesc.europa.eu) i/lub do Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu). 
 

_____________ 
 


