MEDDELANDE OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I SAMBAND MED PRISET TILL DET
CIVILA SAMHÄLLET

1. Bakgrund och registeransvarig
Eftersom Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (nedan kallad "EESK") samlar in
och ytterligare behandlar personuppgifter är kommittén skyldig att följa Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då
gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den
fria rörligheten för sådana uppgifter.
Behandlingen sker under den registeransvariges ansvar:
Peter Lindvald-Nielsen
Chef för avdelningen för kommunikation
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Rue Belliard 99–101 B -1040 Bryssel
E-post: civilsocietyprize@eesc.europa.eu
2. Vilka personuppgifter samlas in, i vilket syfte, på vilka rättsliga grunder och med
vilka tekniska hjälpmedel?
Typer av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in och behandlas berör den sökande. Informationen kan gälla
följande uppgifter:
• Namn
• Funktion
• Kontaktuppgifter (kontaktperson, e-postadress, telefonnummer/faxnummer, postadress,
organisation, hemland, internetadress)
• Momsregistreringsnummer, organisationsnummer, passnummer, id-nummer
• Information för utvärdering av behörighetskraven
• Försäkran på heder och samvete om att de inte befinner sig i någon av de situationer
som leder till uteslutning enligt budgetförordningen.
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På begäran från EESK kan kandidater i särskilda fall även uppmanas att skicka in följande
uppgifter till EESK, för insamling och ytterligare behandling av kommittén:
• Handlingar som styrker försäkran på heder och samvete (intyg om inbetalning av
sociala avgifter och skatter, utdrag ur straffregistret eller ett intyg om god vandel osv.)
• Uppgifter om rättssubjekt och styrkande handlingar
• Uppgifter om bankkonto (koder för IBAN och BIC), kontoutdrag
• Bilder och/eller videor som visar vilka initiativ/projekt/program som föreslagits till
priset.
Syfte
Vid mottagandet av din registrering vid den berörda avdelningen samlas dina personuppgifter
in och behandlas ytterligare så att EESK ska kunna hantera och administrera
tävlingsförfarandena.
Rättslig grund
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är följande:
• Artikel 5 a i förordning 45/2001: "behandlingen är nödvändig för att utföra en
arbetsuppgift av allmänt intresse på grundval av fördragen om upprättandet av
Europeiska gemenskaperna eller andra rättsakter som antagits på grundval av dessa
fördrag eller som ett led i en rättsligt grundad myndighetsutövning som utförs av
gemenskapsinstitutionen eller gemenskapsorganet".
• Artikel 5 d i förordning 45/2001 – "den registrerade otvetydigt har lämnat sitt
samtycke".
Tekniska medel
Dina personuppgifter tillhandahålls när du lämnar in din ansökan.
Uppgifterna samlas i datafiler som lagras i ett isolerat och säkert system. Uppgifterna
behandlas av EESK:s personal under den registeransvariges ansvar.
3. Vem har tillgång till mina personuppgifter och till vem lämnas de ut?
För det syfte som anges ovan lämnas dina personuppgifter ut till eller kan lämnas ut till
följande personer:
• EESK:s personal som ansvarar för hanteringen av tävlingsförfarandet.
• Utvärderare som ansvarar för utvärderingen av ansökningarna.
• Allmänheten. Om du tilldelas ett pris av EESK kommer de personuppgifter som nämns
nedan att offentliggöras (tex. via 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 kontaktinformation för den organisation/enskilda individ som
genomfört initiativet, projektet eller programmet som priset tilldelas och namnet på
initiativet, projektet eller programmet samt prissumman. Vidare kommer även bilder
och videor med koppling till det pris som utdelas och till de initiativ, projekt eller
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program som priset delas ut till att offentliggöras. När det gäller kandidater som inte
tilldelas något pris får EESK i enlighet med tävlingsreglerna offentliggöra
kandidaternas namn (organisation eller enskild individ) och deras verksamhet.
Ytterligare information om kandidater som inte tilldelas något pris får offentliggöras
endast om den berörda organisationen/enskilda individen har lämnat sitt skriftliga
samtycke till detta.
• För att värna om unionens ekonomiska intressen kan dina personuppgifter komma att
vidarebefordras till den interna revisionsavdelningen, Europeiska revisionsrätten eller
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) samt mellan utanordnare inom
EESK och andra EU-organ.
4. Hur skyddas uppgifterna?
De personuppgifter som samlats in och all därmed förknippad information lagras i våra
lokaler och på EESK:s servrar. Endast behörig EESK-personal har tillgång till dessa lokaler
och servrar.
5. Hur kan jag kontrollera, ändra eller ta bort mina uppgifter?
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, att rätta felaktiga eller ofullständiga
uppgifter, att (under vissa förutsättningar) blockera behandlingen av dina personuppgifter, att
invända mot behandlingen av dina uppgifter och att begära att dina personuppgifter tas bort
(om de behandlats olagligt). Du kan ställa dina frågor till den registeransvariga. Ärendet
kommer att behandlas inom 15 arbetsdagar.
Lägg särskilt märke till konsekvensen av en begäran om borttagning, eftersom detta kan leda
till en ändring av villkoren i tävlingen och resultera i diskvalificering.
6. Hur länge behåller ni mina personuppgifter?
Vi behåller dina personuppgifter enligt följande:
• Datafiler med koppling till tävlingsförfarandena, inbegripet personuppgifter, ska lagras
på den avdelning som ansvarar för förfarandet till dess att det är slutfört, och i arkivet
under en period på tio år efter utdelningen av priset. Personuppgifter för kandidater
som inte tilldelats något pris behålls endast i fem år efter att priset delats ut.
• Fram till slutet av en eventuell revision, administrativ eller rättslig undersökning, om
någon av dem inleddes innan ovan nämnda period löpt ut.
7. Kontaktuppgifter
Om du har ytterligare frågor om behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta den
registeransvariga (civilsocietyprize@eesc.europa.eu).
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8. Kan jag vända mig till någon annan instans?
Du
kan
också
när
som
helst
kontakta
EESK:s
(data.protection@eesc.europa.eu)
och/eller
Europeiska
(edps@edps.europa.eu).
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