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Meddelande om behandling av personuppgifter:  
Behandling av personuppgifter i samband med 

EESK:s pris till det civila samhället  
 

Förordning (EU) 2018/1725 är tillämplig på behandlingen av personuppgifter som samlats in för 
tävlingen om EESK:s pris till det civila samhället (ansökan, bedömning, pr, tilldelning). 
 

1. Vem har ansvaret för behandlingen av personuppgifter? 
 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ansvarar (som personuppgiftsansvarig) för behandlingen 
av personuppgifter.  
 
Ansvarig avdelning är  
Direktorat D – kommunikation och kontakter med övriga institutioner 
Direktören  
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
Rue Belliard/Belliardstraat 99–101  
B-1040 Bruxelles/Brussel  
E-post: civilsocietyprize@eesc.europa.eu  

 
2. Vad är syftet med behandlingen? 
 
Dina personuppgifter samlas in och behandlas i syfte att välja ut, tilldela och göra pr för EESK:s pris till 
det civila samhället. 
 

3. Vilken rättslig grund har behandlingen? 
 
Behandlingen av personuppgifter sker på grundval av artikel 5.1 a i förordning (EU) 2018/1725, 
eftersom den är nödvändig för att EESK ska kunna fullgöra sina uppgifter.  
 
Vissa personuppgifter behandlas på grundval av samtycke (artikel 5.1 d i förordning (EU) 2018/1725). 
 
Dina personuppgifter behandlas också på grundval av artikel 5.1 b i ovan nämnda förordning, för att 
skyldigheterna i EU:s budgetförordning (förordning (EU, Euratom) 2018/1046) ska uppfyllas. 
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4. Vilka personuppgifter behandlas? 
 
Följande personuppgifter behandlas: 
 

 Namn 

 Befattning 

 Kontaktuppgifter (kontaktperson, e-postadress, telefon/faxnummer, postadress, organisation, 
hemland, webbplats) 

 Momsregistreringsnummer, organisationsnummer, passnummer, id-nummer  

 Uppgifter och styrkande handlingar om uteslutnings- och behörighetskriterierna 

 Försäkran på heder och samvete om att kandidaterna inte befinner sig i någon av de situationer 
som leder till uteslutning enligt budgetförordningen. 

 
I särskilda fall kommer kandidaterna också att uppmanas att förse EESK med följande uppgifter:  
 

 Handlingar som styrker försäkran på heder och samvete (intyg om inbetalning av sociala 
avgifter och skatter, utdrag ur straffregistret eller intyg om god vandel, kopia av id-kort eller 
pass osv.). 

 Uppgifter om rättssubjekt och styrkande handlingar. 

 Uppgifter om bankkonto (IBAN- och BIC-koder), kontoutdrag. 

 Bilder och/eller videor som visar det initiativ/projekt/program som föreslagits till priset. 
 

5. Vilka är mottagarna eller kategorierna av mottagare av dina personuppgifter? 
 
För det syfte som anges ovan lämnas ovanstående personuppgifter ut till eller kan lämnas ut till följande 
personer: 
 

 EESK:s personal som ansvarar för hanteringen av tävlingsförfarandet. 

 Medlemmar i utvärderingskommittén, inbegripet utomstående experter och bedömare som 
bedömer tävlingsbidragen för EESK:s räkning. 

 EESK-underentreprenörer som hanterar och gör pr för tävlingen för EESK:s räkning. Närmare 
bestämt kan, om du hamnar på slutlistan för priset, EESK-underentreprenörer som ansvarar för 
att skriva en text eller producera en video om priset och/eller göra pr för priset och kandidaterna 
på slutlistan ges tillgång till följande personuppgifter: namn och kontaktuppgifter för den 
enhet/person som genomför initiativet, projektet eller programmet på slutlistan samt namnet på 
initiativet, projektet eller programmet på slutlistan för priset. Om du bjuds in till prisutdelningen 
kan, utöver ovannämnda uppgifter, numret på och/eller en kopia av ditt id-kort/pass ges till de 
underleverantörer/näringsidkare som ansvarar för din resa och logi för EESK:s räkning. 

 Allmänheten. Om EESK tilldelar dig ett pris kommer följande personuppgifter att offentliggöras 
(t.ex. via pressmeddelanden, nätet och/eller sociala medier) i enlighet med EESK:s skyldighet 
att offentliggöra information om de som vinner tävlingar som finansieras via EU:s budget: namn 
och kontaktuppgifter för den enhet/person som genomför det initiativ, projekt eller program för 
vilket priset tilldelas, namnet på initiativet, projektet eller programmet samt prissumman. Vidare 
kommer även bilder och videor med koppling till prisutdelningen och till de initiativ, projekt 
eller program för vilka priset tilldelas att offentliggöras. När det gäller kandidater som inte 
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tilldelas något pris kan EESK offentliggöra namnet på kandidaterna (organisation i det civila 
samhället eller enskild person), namnet på och innehållet i deras verksamhet, deras hemland 
eller registreringsland och webbadressen till deras officiella webbplats eller offentliga profil. 
Ytterligare information om kandidater som inte tilldelas något pris får offentliggöras enbart om 
den berörda enheten/personen har lämnat sitt skriftliga samtycke till detta.  

 EESK:s rättstjänst och de behöriga domstolarna i händelse av tvist.  

 Personer och organ med ett övervaknings-, revisions- eller inspektionsuppdrag i enlighet med 
unionsrätten (t.ex. internrevisorer, den instans för finansiella oriktigheter som avses i artikel 93 
i budgetförordningen, den panel som ska fatta beslut om uteslutning som avses i artikel 143 i 
budgetförordningen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)). 

 För att skydda unionens ekonomiska intressen kan dina personuppgifter komma att 
vidarebefordras till interna revisionsenheter, Europeiska revisionsrätten eller Europeiska byrån 
för bedrägeribekämpning (Olaf) samt mellan utanordnare inom EESK och andra EU-organ. 

 
6. Kommer dina personuppgifter att överföras till ett tredjeland (land utanför EU) eller en 

internationell organisation? 
 
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredjeländer eller internationella organisationer. 
 

7. Hur kan du hävda dina rättigheter? 
 
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering 
av dina personuppgifter eller att behandlingen av dem begränsas.  
 
I tillämpliga fall har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att 
när som helst dra tillbaka ditt samtycke. 
 
Lägg särskilt märke till konsekvenserna av en begäran om radering, en invändning mot behandling och 
ett tillbakadragande av samtycke, eftersom de kan medföra en ändring av tävlingsvillkoren och leda till 
avvisande. 
 
Du kan ställa dina frågor till civilsocietyprize@eesc.europa.eu. Frågan kommer att behandlas inom 
15 arbetsdagar. 
 
Du har rätt att vända dig till Europeiska datatillsynsmannen (edps@edps.europa.eu) om du anser att dina 
rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av att EESK behandlat dina 
personuppgifter.  
 

8. Hur länge lagras dina uppgifter? 
 

 Filer med koppling till tävlingsförfarandena, inbegripet personuppgifter, ska lagras på den 
avdelning som ansvarar för förfarandet till dess att det är slutfört, och i arkivet i minst fem år 
från och med den dag då Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för det budgetår som 
utbetalningen av priset avser (se artikel 75 i budgetförordningen). Uppgifter om kandidater som 
inte tilldelats något pris kommer enbart att lagras i fem år efter det att priset delats ut. 
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 Fram till slutet av en eventuell revision eller administrativ eller rättslig utredning, om någon av 
dem inletts innan ovannämnda period löpt ut. 

 Efter utgången av ovannämnda perioder kan stickprov tas bland prisfilerna med personuppgifter 
för att sändas till EU:s historiska arkiv för ytterligare bevarande. De filer som inte ingår i 
stickprovet förstörs. 

 

9. Samlas personuppgifter in för automatiserat beslutsfattande, t.ex. profilering? 
 
EESK kommer inte att använda dina personuppgifter för att fatta automatiserade beslut om dig. Med 
”automatiserade beslut” avses beslut som fattas utan mänsklig medverkan.  

 
10. Kommer dina personuppgifter att behandlas ytterligare för andra ändamål än det för vilket 

uppgifterna samlats in? 
 
Nej. Om så skulle bli nödvändigt kommer EESK att begära ditt skriftliga samtycke.  
 

11. Vem kan du kontakta om du har frågor eller klagomål? 
 
Om du har fler frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta den avdelning som 
ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (civilsocietyprize@eesc.europa.eu). Du kan också 
när som helst kontakta EESK:s dataskyddsombud (data.protection@eesc.europa.eu) och/eller 
Europeiska datatillsynsmannen (edps@edps.europa.eu). 
 

_____________ 
 


