OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZWIĄZANYCH Z KONKURSEM
O NAGRODĘ DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

1. Kontekst i administrator danych
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (zwany dalej „EKES-em”) zbiera i przetwarza
dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.
Za przetwarzanie danych odpowiada administrator danych:
Peter Lindvald Nielsen
Kierownik Departamentu Komunikacji
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Rue Belliard 99-101 – B-1040 Bruksela
E-mail: civilsocietyprize@eesc.europa.eu
2. Jakie dane osobowe gromadzimy, w jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i za
pomocą jakich środków technicznych?
Rodzaje danych osobowych
Zbierane i następnie przetwarzane dane osobowe dotyczą kandydata. Mogą one odnosić się
do:
• imienia i nazwiska;
• funkcji;
• danych kontaktowych (osoba do kontaktu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu /
faksu, adres pocztowy, organizacja, kraj zamieszkania, adres internetowy);
• numeru VAT, numeru rejestracji organizacji, numeru paszportu, numeru
identyfikacyjnego;
• informacji służących do oceny kryteriów kwalifikowalności;
• oświadczenia, że dana osoba nie znajduje się w opisanej w zarządzeniu finansowym
sytuacji, która wykluczałaby jej udział.
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Na wniosek EKES-u w szczególnych przypadkach kandydaci zostaną również poproszeni
o przesłanie EKES-owi następujących danych, które zostaną zebrane i następnie
przetworzone przez Komitet:
• dokumentów potwierdzających oświadczenie (zaświadczenia o uiszczonych składkach
na ubezpieczenie społeczne i podatkach, rejestr karny / zaświadczenie o niekaralności
itd.);
• szczegółów dotyczących statusu prawnego i dokumentów potwierdzających;
• danych dotyczących rachunku bankowego (kody IBAN i BIC), wyciągów bankowych;
• zdjęć lub filmów wideo, które ukazują inicjatywę / projekt / program nadesłany do
udziału w konkursie.
Cel
Po otrzymaniu zgłoszenia przez odpowiednie służby Państwa dane osobowe są gromadzone
i przetwarzane w celu zarządzania procedurami konkursowymi i kierowania nimi przez
EKES.
Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
• art. 5 lit. a) rozporządzenia nr 45/2001: „przetwarzanie jest konieczne, aby spełnić
zadanie wykonywane w interesie publicznym na podstawie Traktatów ustanawiających
Wspólnoty Europejskie bądź innych aktów prawnych przyjętych na ich podstawie lub
podczas zgodnego z prawem wykonywania władzy publicznej nadanej instytucji lub
organowi Wspólnoty bądź stronie trzeciej, której dane są ujawnione”
• art. 5 lit. d) rozporządzenia nr 45/2001, który stanowi, że dane osobowe mogą być
przetwarzane tylko wtedy, gdy podmiot danych jednoznacznie wyraził na to zgodę.
Środki techniczne
Państwa dane osobowe są przedstawiane w chwili złożenia wniosku / dokonania zgłoszenia
udziału.
Informacje gromadzone są w plikach przechowywanych w odizolowanym bezpiecznym
systemie. Pracownicy EKES-u przetwarzają je pod kontrolą administratora danych.
3. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych i komu są one ujawniane?
Z myślą o celu wyszczególnionym powyżej dostęp do Państwa danych osobowych mają lub
mogą uzyskać następujące osoby:
• pracownicy EKES-u odpowiedzialni za zarządzanie procedurą konkursową;
• podmioty oceniające odpowiadające za ocenę zgłoszeń;
• członkowie społeczeństwa. Jeżeli otrzymają Państwo nagrodę EKES-u, dane osobowe
wymienione dalej zostaną podane do publicznej wiadomości (m.in. za pomocą
internetu lub mediów społecznościowych) zgodnie ze zobowiązaniem EKES-u na rzecz
publikowania informacji dotyczących laureatów konkursów finansowanych z budżetu
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Unii Europejskiej: nazwa i dane kontaktowe organizacji / 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 nagrodą i inicjatywami, projektami czy
programami nagrodzonymi w konkursie. Zgodnie z zasadami konkursu EKES może
upublicznić nazwę / imię i nazwisko oraz działalność kandydatów (organizacji lub
osoby), którzy nie zostali laureatami konkursu. Wszelkie dodatkowe dane dotyczące
kandydatów, którzy nie otrzymali nagrody, mogą zostać podane do wiadomości
publicznej wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody ze strony danej organizacji / osoby.
• W celu ochrony interesów finansowych UE Państwa dane osobowe mogą zostać
przekazane Służbie Audytu Wewnętrznego, Europejskiemu Trybunałowi
Obrachunkowemu czy też Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych, a także między urzędnikami zatwierdzającymi w EKES-ie a organami
UE.
4. Jak chronimy i zabezpieczamy przekazane informacje?
Zgromadzone dane osobowe i wszystkie pokrewne informacje przechowywane są
w pomieszczeniach i na serwerach komputerowych EKES-u. Jedynie właściwy personel
EKES-u ma dostęp do tych pomieszczeń i serwerów komputerowych.
5. W jaki sposób mogą Państwo zweryfikować, zmienić czy też usunąć informacje?
Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych w celu sprostowania wszelkich
nieprawidłowych czy niekompletnych danych, zablokowania (w pewnych warunkach)
przetwarzania Państwa danych osobowych, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa
danych lub zwrócić się o usunięcie Państwa danych osobowych (jeżeli zostały one
przetworzone niezgodnie z prawem). Mogą Państwo kierować zapytania do administratora
danych. Państwa zapytania zostaną rozpatrzone w terminie piętnastu dni roboczych.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na konsekwencje złożenia wniosku o usunięcie danych,
gdyż może ono prowadzić do zmiany warunków konkursu i wykluczenia z udziału.
6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przechowywane:
• Pliki dotyczące procedur konkursowych, w tym dane osobowe, mają być
przechowywane w służbach odpowiedzialnych za procedurę do jej zakończenia,
a także w archiwach na okres 10 lat po przyznaniu nagrody. Jednak dane niewybranych
kandydatów będą przechowywane jedynie przez 5 lat od czasu przyznania nagrody.
• Do zakończenia ewentualnego audytu, postępowania administracyjnego lub sądowego,
jeżeli jedno z nich rozpoczęło się przed końcem powyższego okresu.
7. Dane kontaktowe
Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych mogą
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Państwo kierować na adres administratora danych civilsocietyprize@eesc.europa.eu.
8. Odwołanie
W dowolnej chwili mogą się też Państwo zwrócić do inspektora ochrony danych EKES-u
(data.protection@eesc.europa.eu)
lub do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
(edps@edps.europa.eu).

EESC-2018-01807-00-01-INFO-TRA (EN) 4/4

