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VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI 

SO SÚŤAŽOU O CENU PRE OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ 
 
 

1. Kontext a prevádzkovateľ osobných údajov 
 
Európsky hospodársky a sociálny výbor (ďalej len „EHSV“) zhromažďuje a spracúva osobné 
údaje v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 
z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. 
 
Prevádzkovateľom pre toto spracovanie údajov je: 
 

Peter Lindvald Nielsen 
Head of the Communication Department 
European Economic and Social Committee 
Rue Belliard 99-101 B-1040 Bruxelles 
Email: civilsocietyprize@eesc.europa.eu 

 

2. Aké osobné údaje zhromažďujeme, na aký účel, na akom právnom základe 
a prostredníctvom akých technických prostriedkov? 

Typy osobných údajov 

Zhromažďované a ďalej spracúvané osobné údaje sa týkajú kandidátov. Môže ísť o tieto 
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 OP, 
• informácie pre vyhodnotenie kritérií oprávnenosti, 
• čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádzajú v niektorej zo situácií vyžadujúcich si 

vylúčenie uvedených v nariadení o rozpočtových pravidlách. 
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Na žiadosť EHSV môžu byť v osobitných prípadoch kandidáti požiadaní, aby EHSV poslali 
nasledujúce údaje, ktoré sa zhromažďujú a ďalej spracúvajú vo výbore: 

• sprievodné dokumenty pre čestné vyhlásenie (potvrdenia o zaplatených príspevkoch na 
sociálne zabezpečenie a zaplatených daniach, výpis z registra trestov alebo osvedčenie 
o bezúhonnosti 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. 
 

Účel 

EHSV po prijatí Vášho príspevku príslušným útvarom zhromažďuje a ďalej spracúva Vaše 
osobné údaje na účely riadenia a organizácie postupov súťaže. 
 

Právny základ 

Právnym základom pre operácie spracovania osobných údajov je: 
• článok 5 písm. a) nariadenia č. 45/2001 podľa ktorého: „ je spracovanie nevyhnutné pre 

výkon úlohy realizovanej vo verejnom záujme na základe zmlúv o založení 
Európskych spoločenstiev alebo iných právnych nástrojov prijatých na ich základe 
alebo pri legitímnom výkone úradnej právomoci zverenej inštitúcii alebo orgánu 
spoločenstva“, 

• článok 5 písm. d) nariadenia č. 45/2001, v ktorom sa uvádza, že „dotknutá osoba 
jednoznačne dala svoj súhlas (...)“. 

 

Technické prostriedky 

Svoje osobné údaje poskytujete predložením svojej prihlášky/príspevku. 
Informácie sa zhromažďujú v súboroch uložených v samostatnom zabezpečenom systéme. 
Informácie spracúvajú zamestnanci EHSV, za ktorých zodpovedá prevádzkovateľ údajov. 
 

3. Kto má prístup k Vašim osobným údajom a komu sa poskytujú? 
Na uvedené účely majú alebo môžu dostať prístup k Vašim osobným údajom tieto osoby: 

• zamestnanci EHSV zodpovední za riadenie súťaže, 
• hodnotitelia zodpovední za hodnotenie registrácií, 
• verejnosť. V prípade, že získate cenu EHSV, budú v súlade s povinnosťou EHSV 

zverejniť (napr. prostredníctvom internetovej stránky a/alebo sociálnych médií) 
informácie o víťazoch súťaží financovaných z rozpočtu Európskej únie zverejnené tieto 
osobné údaje: názov a kontaktné údaje organizácie/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. V prípade kandidátov, ktorým nebola udelená cena, môže EHSV 
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v súlade s pravidlami súťaže zverejniť ich mená (organizácie alebo jednotlivca) a ich 
činnosti. Akékoľvek ďalšie údaje kandidátov, ktorým nebola udelená cena, možno 
zverejniť len na základe písomného informovaného súhlasu príslušnej 
organizácie/príslušného jednotlivca, 

• 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 Únie. 

 

4. Aká je ochrana a zabezpečenie Vašich údajov? 
Zhromaždené osobné údaje a všetky súvisiace informácie sú uložené v priestoroch a na 
počítačových serveroch EHSV. Do týchto priestorov a k počítačovým serverom majú prístup 
iba príslušní zamestnanci EHSV. 
 

5. Ako môžete overiť, upraviť alebo vymazať svoje údaje? 
Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, na opravu všetkých nepresných alebo 
neúplných osobných údajov, právo zablokovať (za určitých podmienok) spracovanie Vašich 
osobných údajov, namietať proti spracúvaniu Vašich údajov a požiadať o ich výmaz 
(ak sú spracované nezákonne). Svoje žiadosti môžete posielať priamo prevádzkovateľovi 
údajov. Žiadosť sa vybavuje do 15 pracovných dní. 
 
Osobitná pozornosť je venovaná dôsledkom žiadosti o výmaz osobných údajov, keďže to 
môže viesť k zmene podmienok súťaže a k vylúčeniu. 
 

6. Ako dlho sa uchovávajú Vaše osobné údaje? 
Vaše osobné údaje sa uchovávajú: 

• Spisy týkajúce sa postupov súťaže vrátane osobných údajov sa uchovávajú 
v príslušnom útvare do ukončenia súťaže a v archíve 10 rokov po udelení ceny. Údaje 
neúspešných kandidátov sa však uchovávajú len 5 rokov po udelení ceny. 

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

 

7. Kontakt 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, obráťte sa 
prosím na prevádzkovateľa Vašich osobných údajov (civilsocietyprize@eesc.europa.eu). 
 

8. Žiadosť o riešenie sporu 
Takisto sa môžete kedykoľvek obrátiť na úradníka pre ochranu údajov EHSV 
(data.protection@eesc.europa.eu) a/alebo na európskeho dozorného úradníka pre ochranu 
údajov (edps@edps.europa.eu). 


