Databeskyttelseserklæring
Behandling af personoplysninger i forbindelse med EØSU's
civilsolidaritetspris
Forordning (EU) nr. 2018/1725 finder anvendelse på behandling af personoplysninger, der indsamles i
forbindelse med civilsolidaritetsprisen (ansøgning, bedømmelse, promovering, pristildeling)
1. Hvem har ansvaret for behandlingen af personoplysninger?
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er ansvarlig (som registeransvarlig) for behandlingen
af personoplysninger.
Den ansvarlige tjenestegren er
Direktorat D – Kommunikation og interinstitutionelle forbindelser
Direktør
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Rue Belliard 99-101
B-1040 Bruxelles
E-mail: EESCprize@eesc.europa.eu
2. Hvad er formålet med behandlingen af personoplysninger?
Dine personoplysninger indsamles og behandles med henblik på at gennemføre udvælgelsesproceduren,
tildele og promovere EØSU's civilsolidaritetspris.
3. Hvad er retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger?
Behandlingen af personoplysninger sker på grundlag af artikel 5, stk. 1, litra a), i forordning 2018/1725,
da den er nødvendig for, at EØSU kan udføre sine opgaver.
Visse personoplysninger behandles på grundlag af samtykke (artikel 5, stk. 1, litra d), i forordning
nr. 2018/1725).
Dine personoplysninger behandles tillige på baggrund af artikel 5, stk. 1, litra b), i fornævnte forordning
for at sikre overholdelse af EU's finansforordning (forordning (EU, Euratom) 2018/1046).
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4. Hvilke personoplysninger behandles?
Følgende personoplysninger behandles:
 navn
 stilling
 kontaktoplysninger (kontaktperson, e-mailadresse, telefon-/faxnummer, postadresse,
organisation, bopælsland, internetadresse)
 momsnummer, organisationens registreringsnummer, pasnummer, personnummer
 data og understøttende dokumenter i forbindelse med udelukkelses- og udvælgelseskriterier
 tro og love-erklæring om, at kandidaten ikke er berørt af de eksklusionsbetingelser, der omtales
i finansforordningen.
I specifikke tilfælde vil kandidaterne også blive bedt om at sende EØSU følgende oplysninger:
 dokumenter til understøttelse af tro og love-erklæringen (bevis for betaling af
socialsikringsbidrag og skatter, straffeattest/vandelsattest, kopi af ID-kort og pas osv.)
 oplysninger om deres retlige enhed og understøttende dokumenter
 oplysninger om bankkonto (IBAN- og BIC-kode), kontoudtog
 fotos og/eller videooptagelser, der illustrerer det initiativ/projekt/program, der foreslås til prisen.
5. Hvem er modtagerne eller kategorierne af modtagere af personoplysningerne?
Til ovenfor anførte formål gives der adgang – eller kan der gives adgang – til personoplysninger til
følgende personer:
 EØSU-ansatte, som har til opgave at administrere konkurrenceproceduren.
 Medlemmer af bedømmelsesudvalget, herunder eksterne eksperter og bedømmere, der arbejder
for EØSU med det formål at evaluere ansøgningerne.
 EØSU-underleverandører, der arbejder for EØSU i forbindelse med forvaltning og promovering
af konkurrencen. Mere præcist udtrykt: såfremt du er nået frem til slutrunden i konkurrencen,
kan de EØSU-underleverandører, der har til opgave at skrive en tekst eller lave en video om
prisen og/eller promovere prisen og listen over egnede kandidater, få adgang til følgende
personoplysninger: navn og kontaktoplysninger på den enhed/enkeltperson, der gennemfører
det initiativ, projekt eller program, der er nået frem til slutrunden samt navnet på det initiativ,
projekt eller program, der er indstillet til prisen. Såfremt du er indbudt til prisoverrækkelsen,
kan der ud over ovennævnte oplysninger videregives information om dit nummer på/kopi af
ID-kort/pas til underentreprenørerne/økonomiske operatører, der sørger for din rejse og dit
ophold på EØSU's vegne.
 Offentligheden. Såfremt du bliver tildelt en pris af EØSU, vil nedenstående personoplysninger
blive offentliggjort (f.eks. gennem en pressemeddelelse, internettet og/eller via sociale medier)
i overensstemmelse med EØSU's forpligtelse til at offentliggøre oplysninger om prisvindere i
konkurrencer, der finansieres af EU's budget: navn og kontaktoplysninger på den
enhed/enkeltperson, der gennemfører initiativet, projektet eller programmet, for hvilket prisen
er blevet tildelt, initiativets, projektets eller programmets navn; beløbet for den tildelte pris.
Dertil kommer, at også fotos og videoer, der har relation til prisuddelingen og til de initiativer,
projekter eller programmer, for hvilke prisen er blevet tildelt, vil blive offentliggjort. For
kandidater, som ikke får tildelt prisen, kan EØSU offentliggøre kandidaternes (enhedernes eller
enkeltpersonernes) navne, navnet på og indholdet af deres aktiviteter, deres bopælsland eller
registreringsland og URL-adressen på deres officielle hjemmeside eller offentlige profil. Øvrige
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oplysninger om kandidater, som ikke er blevet tildelt prisen, kan kun offentliggøres efter
skriftligt og oplyst tilsagn fra den pågældende enhed/enkeltperson.
EØSU's juridiske tjeneste og de kompetente domstole i tilfælde af tvister.
Personer og organer, der har til opgave at overvåge, revidere og føre tilsyn med anvendelsen af
EU-lovgivning (f.eks. intern revision, den særlige instans til behandling af økonomiske
uregelmæssigheder, der henvises til i artikel 93 i finansforordningen, det i artikel 143 i
finansforordningen nævnte panel om udelukkelse, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af
Svig – OLAF).
Af hensyn til beskyttelsen af Unionens finansielle interesser kan dine personoplysninger
videregives til interne revisionstjenester, til Den Europæiske Revisionsret eller til Det
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig samt udveksles mellem de anvisningsberettigede i
EØSU og EU's organer.

6.

Videregives dine personoplysninger til et tredjeland (ikke-EU-medlemsstater) eller en
international organisation?
Dine personlige oplysninger videregives ikke til ikke-EU-medlemsstater eller internationale
organisationer.
7. Hvordan kan du gøre dine rettigheder gældende?
Du har ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger. Du har også ret til at anmode om
berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
I givet fald har du også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du har
også til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Der gøres specifikt opmærksom på konsekvenserne af en anmodning om sletning, indsigelse mod
behandling og tilbagekaldelse af samtykke, da dette kan føre til en ændring af konkurrencevilkårene og
til udelukkelse.
Spørgsmål kan sendes til (EESCprize@eesc.europa.eu). Din henvendelse vil blive behandlet inden for
15 arbejdsdage.
Du kan indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu),
hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) nr. 2018/1725 er blevet krænket som
følge af EØSU's behandling af dine personoplysninger.
8. Hvor længe opbevares dine personoplysninger?
 Filer vedrørende konkurrenceprocedurer, herunder personoplysninger, vil blive opbevaret i den
tjenestegren, der står for proceduren, indtil denne procedure er afsluttet, og derpå i arkiverne i
en periode på mindst 5 år fra den dato, Europa-Parlamentet giver decharge for det regnskabsår,
hvor prisen udbetales (se artikel 75 i finansforordningen). Personoplysninger på kandidater, der
ikke har fået prisen, vil kun blive opbevaret i 5 år efter prisuddelingen.
 Indtil afslutningen på en eventuel revision eller administrativ eller retlig undersøgelse, hvis en
af disse blev indledt inden afslutningen af ovennævnte periode.
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Efter udløb af ovennævnte perioder kan filer om prisen, indeholdende personoplysninger, blive
samlet for at blive videresendt til EU's historiske arkiver til yderligere opbevaring. De filer, der
ikke indsamles til opbevaring, destrueres.

9.

Anvendes de indsamlede personoplysninger til automatisk beslutningstagning, herunder
profilering?
EØSU anvender ikke dine personoplysninger til at træffe automatiske beslutninger om dig.
"Automatiske beslutninger" er defineret som beslutninger, der træffes uden menneskelig indgriben.
10. Vil dine personoplysninger blive behandlet yderligere med henblik på andre formål end de
påtænkte?
Nej. Såfremt et sådant behov måtte opstå, vil EØSU bede om dit informerede samtykke på skrift.
11. Hvem kan du kontakte, hvis du har spørgsmål eller klager?
Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, bedes du
kontakte den tjenestegren, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger
(EESCprize@eesc.europa.eu). Derudover kan du til enhver tid kontakte EØSU's
databeskyttelsesansvarlige (data.protection@eesc.europa.eu) og/eller Den Europæiske Tilsynsførende
for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu).
_____________
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