
 

 

 
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: 

Spracovanie osobných údajov v súvislosti 
s Cenou EHSV za občiansku solidaritu 

 
Pri spracúvaní osobných údajov, ktoré boli zozbierané v rámci súťaže o Cenu EHSV za občiansku 
solidaritu (prihláška, hodnotenie, propagácia, cena), sa postupuje v súlade 
s nariadením (EÚ) 2018/1725. 
 

1. Kto je zodpovedný za toto spracovanie osobných údajov? 
Za spracovanie osobných údajov je (ako prevádzkovateľ) zodpovedný Európsky hospodársky a sociálny 
výbor. 
 
Príslušným oddelením je 
Riaditeľstvo D – Komunikácia a medziinštitucionálne vzťahy 
Riaditeľ 
Európsky hospodársky a sociálny výbor 
Rue Belliard 99-101 
B-1040 Brusel 
E-mail: EESCprize@eesc.europa.eu 

2. Aký je účel spracovania údajov? 
Vaše osobné údaje sa zhromažďujú a ďalej spracúvajú na účely výberu, udelenia a propagácie Ceny 
EHSV za občiansku solidaritu. 

 
3. Aký je právny základ pre spracúvanie údajov? 
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia 
(EÚ) 2018/1725, keďže je to potrebné, aby EHSV mohol plniť svoje úlohy. 
 
Niektoré osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu (článok 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 
2018/1725). 
 
Vaše osobné údaje sa spracúvajú aj na základe článku 5 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia s cieľom 
zaručiť súlad s nariadením EÚ o rozpočtových pravidlách (nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046). 

 
4. Aké osobné údaje sa spracúvajú? 
Spracúvajú sa tieto osobné údaje: 



 meno, 

 funkcia, 

 kontaktné údaje (kontaktná osoba, e-mailová adresa, telefónne/faxové číslo, poštová adresa, 
organizácia, krajina pobytu, internetová adresa), 

 identifikačné číslo pre DPH, registračné číslo organizácie, číslo cestovného pasu, číslo 
občianskeho preukazu, 

 údaje a sprievodné doklady týkajúce sa kritérií oprávnenosti a vylúčenia, 

 čestné vyhlásenie o tom, že sa uchádzači nenachádzajú v niektorej zo situácií vyžadujúcich si 
vylúčenie uvedených v nariadení o rozpočtových pravidlách. 

 
V špecifických prípadoch sa od uchádzačov bude vyžadovať, aby EHSV poskytli aj tieto údaje: 

 sprievodné dokumenty pre čestné vyhlásenie (potvrdenia o zaplatených príspevkoch na sociálne 
zabezpečenie a zaplatených daniach, výpis z registra trestov alebo osvedčenie o bezúhonnosti, 
kópia občianskeho preukazu alebo pasu atď.), 

 podrobnosti týkajúce sa ich právnej subjektivity a sprievodné dokumenty, 

 údaje o bankovom účte (kódy IBAN a BIC), bankový výpis, 

 fotografie a/alebo videozáznamy, ktoré ilustrujú iniciatívu/projekt/program navrhnuté na cenu. 
 

5. Kto sú príjemcovia alebo kategórie príjemcov Vašich osobných údajov? 
Na uvedené účely majú alebo môžu dostať prístup k uvedeným osobným údajom tieto osoby: 

 zamestnanci EHSV zodpovední za riadenie súťaže, 

 členovia poroty vrátane externých expertov a hodnotiteľov, ktorí pomáhajú EHSV hodnotiť 
prihlášky, 

 subdodávatelia EHSV, ktorí pracujú s EHSV na riadení a propagácii súťaže. Konkrétne: ak ste 
sa dostali do užšieho výberu na cenu, môžu subdodávatelia EHSV zodpovední za prípravu 
textov alebo výrobu videa o cene a/alebo za propagáciu ceny a uchádzačov z užšieho zoznamu, 
dostať prístup k týmto údajom: meno a kontaktné údaje subjektu/jednotlivca realizujúcich 
iniciatívu, projekt alebo program, ktorý sa dostal na užší zoznam, názov iniciatívy, projektu 
alebo programu, ktorý figuruje v užšom zozname uchádzačov o cenu. Ak ste pozvaní na 
odovzdávanie cien, okrem už spomínaných údajov môže byť dodávateľom/hospodárskym 
subjektom, ktoré sa v mene EHSV starajú o Vašu cestu a ubytovanie, poskytnuté číslo a/alebo 
kópia Vášho občianskeho preukazu alebo pasu, 

 verejnosť. V prípade, že získate cenu EHSV, budú v súlade s povinnosťou EHSV zverejniť 
(napr. prostredníctvom tlačových správ, internetovej stránky a/alebo sociálnych médií) 
informácie o víťazoch súťaží financovaných z rozpočtu Európskej únie zverejnené tieto osobné 
údaje: meno a kontaktné údaje subjektu/jednotlivca vykonávajúceho iniciatívu, projekt alebo 
program, za ktoré bola cena udelená; názov iniciatívy, projektu alebo programu; výška udelenej 
ceny. Okrem toho fotografie a videá týkajúce sa udelenia ceny a iniciatív, projektov alebo 
programov, za ktoré je cena udelená, budú takisto uverejnené. Pokiaľ ide o uchádzačov, ktorí 
nezískali cenu, EHSV môže zverejniť mená týchto uchádzačov (subjektov alebo jednotlivcov), 
názov a obsah ich činností, krajinu ich pobytu alebo registrácie a URL ich oficiálneho 
webového sídla alebo verejného profilu. Akékoľvek ďalšie údaje o uchádzačoch, ktorým nebola 
udelená cena, možno zverejniť len na základe písomného informovaného súhlasu príslušného 
subjektu/jednotlivca, 

 právne oddelenie EHSV a príslušný súd v prípade sporu, 



 osoby a orgány poverené monitorovaním, auditom alebo kontrolnými úlohami súvisiacim 
s uplatňovaním právnych predpisov Európskej únie (napr. interný audit, komisia pre finančné 
nezrovnalosti uvedená v článku 93 nariadenia o rozpočtových pravidlách, výbor pre vylúčenie 
uvedený v článku 143 nariadenia o rozpočtových pravidlách, Európsky úrad pre boj proti 
podvodom – OLAF), 

 na účely ochrany finančných záujmov Únie môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané útvarom 
pre vnútorný audit, Európskemu dvoru audítorov alebo Európskemu úradu pre boj proti 
podvodom, prípadne si ich môžu vymeniť povoľujúci úradníci EHSV a orgánov EÚ. 

 
6.  Sú Vaše osobné údaje poskytované tretím krajinám (ktoré nie sú členskými štátmi EÚ) alebo 

medzinárodným organizáciám? 
Vaše osobné údaje nie sú poskytované krajinám, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, ani medzinárodným 
organizáciám. 

 
7. Ako si môžete uplatniť svoje práva? 
Máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom. Máte takisto právo požiadať o opravu alebo 
vymazanie údajov, prípadne o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov. 
 
V relevantných prípadoch máte tiež právo namietať voči spracovaniu svojich údajov. Takisto máte 
právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. 
Osobitne Vás upozorňujeme, že v dôsledku žiadosti o výmaz osobných údajov, námietky voči 
spracovaniu a stiahnutia súhlasu môže dôjsť k zmene podmienok súťaže a k vylúčeniu. 
 
Svoje otázky môžete posielať priamo na adresu EESCprize@eesc.europa.eu. Žiadosti sa vybavujú do 
15 pracovných dní. 
 
Máte právo podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov 
(edps@edps.europa.eu), ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov 
Európskym hospodárskym a sociálnym výborom boli porušené Vaše práva podľa nariadenia 
(EÚ) 2018/1725. 

 

8. Ako dlho sa Vaše osobné údaje uchovávajú? 

 Spisy týkajúce sa postupov súťaže vrátane osobných údajov sa uchovávajú v príslušnom útvare 
do ukončenia súťaže a v archíve najmenej 5 rokov od dátumu, keď Európsky parlament udelení 
rozpočtové absolutórium za rozpočtový rok, v ktorom bola cena vyplatená (pozri článok 75 
nariadenia o rozpočtových pravidlách). Údaje neúspešných uchádzačov sa uchovávajú len 
5 rokov od udelenia ceny. 

 Do konca možného auditu, správneho alebo súdneho vyšetrovania, ak jeden z nich začal pred 
koncom vyššie uvedeného obdobia. 

 Po uplynutí uvedených lehôt sa vzorky súborov, ktoré sa týkajú ocenenia a obsahujú osobné 
údaje, môžu poslať do historického archívu EÚ na ďalšie uchovanie. Súbory, ktoré nie sú 
súčasťou tejto vzorky, sa zničia. 

 
 
 



9.  Budú sa získané osobné údaje využívať na automatizované rozhodovanie vrátane 
profilovania? 

EHSV nebude využívať Vaše osobné údaje na prijímanie automatizovaných rozhodnutí o Vás. 
Automatizované rozhodnutia sú definované ako rozhodnutia prijaté bez zásahu človeka. 

 
10. Budú sa Vaše osobné údaje ďalej spracúvať na iný účel ako ten, na ktorý boli získané? 
Nie. V prípade takejto potreby Vás EHSV požiada o informovaný súhlas. 
 
 

11. Na koho sa môžete obrátiť v prípade otázok alebo sťažností? 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania svojich osobných údajov, obráťte sa prosím na 
oddelenie zodpovedné za spracovanie Vašich osobných údajov (EESCprize@eesc.europa.eu). Takisto 
sa môžete kedykoľvek obrátiť na zodpovednú osobu EHSV (data.protection@eesc.europa.eu) a/alebo 
na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu). 
 
 


