Egyedi adatvédelmi nyilatkozat – Az Európai Szolidaritási Testület keretében
benyújtott projektek – Az elektronikus űrlapokon tárolt és feldolgozott
adatok
Ez a nyilatkozat az Európai Szolidaritási Testület keretében benyújtott pályázati anyagok kezelésére
vonatkozik. Mivel ezek magánszemélyek személyes adatait tartalmazzák, közzétételük és
feldolgozásuk a 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet
rendelkezéseinek hatálya alá tartozik. Ez az adatvédelmi nyilatkozat azt ismerteti, hogy a szóban
forgó rendszer hogyan használja fel az Ön személyes adatait, valamint azt, hogy az Ön adatainak
bizalmas kezelése milyen módon biztosított.

Milyen célt szolgál az adatgyűjtés?
Az adatgyűjtés célja:
 azonosítani azokat a pályázókat, akik az Európai Szolidaritási Testület keretében projektre
kérnek uniós támogatást,
 irányítani az Európai Szolidaritási Testület keretében benyújtott projektpályázatok kiválasztását
célzó eljárásokat,
 névtelen statisztikákat létrehozni a pályázókról, a partnerprojektgazdákról, a résztvevőkről és a
projektekről,
 teljesíteni az Európai Szolidaritási Testületet létrehozó európai parlamenti és tanácsi
rendeletben a nyomonkövetéssel, az értékeléssel és a jelentéstétellel kapcsolatban
megállapított kötelezettségeket és feladatokat,
 adatokat átadni az online nyelvi támogatási (OLS) rendszernek, hogy lehetővé váljon a
résztvevők nyelvi képzési engedélyeinek kezelése,
 megfelelő informatikai eszközök (az Európai Szolidaritási Testület eredményplatformja)
segítségével terjeszteni a projekt eredményeit, amihez a kapcsolattartók egyértelmű
hozzájárulását kell kérni, mielőtt közzétennék az elérhetőségeiket,
 információkat közzétenni az Európai Ifjúsági Portálon a minőségi védjeggyel rendelkező
szervezetekről, amihez a kapcsolattartók egyértelmű hozzájárulását kell kérni, mielőtt
közzétennék az elérhetőségeiket.
Az Európai Bizottság és az Európai Szolidaritási Testület végrehajtásáért felelős szervezeti egységek
kizárólag a fent leírt célból dolgozzák fel az összegyűjtött adatokat.

Milyen személyes adatok kerülnek feldolgozásra?
A pályázati űrlapon szereplő és kért valamennyi személyes adat, azonkívül azonban semmi más.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk az elektronikus űrlapokon?





A pályázatot benyújtó vagy abban részt vevő szervezetek jogi képviselőinek, valamint a
kapcsolattartó projekttagoknak az elérhetőségei (cím, nem, név, osztály, beosztás, cím,
telefonszám, e-mail),
a szolidaritási projekteket benyújtó vagy azokban részt vevő személyekre vonatkozó adatok
(név),
a különleges igények által indokolt, az általános mérték alóli kivételekre vonatkozó adatok.

Milyen technikai eszközök segítségével dolgozzuk fel az Ön adatait?
Az adatgyűjtés és az adatok feldolgozása a Bizottság informatikai szabványainak és távközlési
infrastruktúrájának felhasználásával valósul meg. Az adatokat egy központi adatbázisban tárolják
(amelyet az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság kezel, és amely a
Bizottság luxemburgi adatközpontjában található), valamint helyi adatbázisokban (amelyeket az
egyes részt vevő országok nemzeti irodái kezelnek).

Ki fér hozzá az Ön által megadott információkhoz, és ki kapja meg azokat?







A program irányításáért felelős nemzeti irodák belső munkatársai,
az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) belső munkatársai,
a pályázat elbírálásáért felelős kijelölt szakértők,
az Európai Bizottságon belül az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális
Főigazgatóság (DG EAC), a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás
Főigazgatósága (DG EMPL), valamint a Kommunikációs Főigazgatóság (DG COMM) illetékes
szervezeti egységeinek kijelölt munkatársai,
az online nyelvi támogatásért felelős külső vállalkozó.

A projektkiválasztást végző ország nemzeti irodája a teljes kiválasztási eljárás során hozzáfér a
pályázati anyaghoz. A pályázatára vonatkozó adatokat adatbázisban tárolják, és azokat 1) a projekt –
ideértve az OLS – teljes életciklusa során való irányítására, 2) nyomonkövetésre, jelentéstételre,
értékelésre és ellenőrzésre, valamint 3) a projekteredmények terjesztésére használják fel. Ezeket az
adatokat más nemzeti irodák és az Európai Szolidaritási Testület irányításáért felelős európai
bizottsági szolgálatok (DG EAC) megtekinthetik, de nem módosíthatják.
Az Ön adatait adott esetben a következő szolgálatok is megkaphatják ellenőrzés esetén: az
Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság, a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS),
az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Számvevőszék ellenőrei, valamint a külső
ellenőrök nemzeti szinten (ez a nemzeti irodákhoz benyújtott pályázatok esetében releváns).
Azon szervezetek esetében, amelyek pályázatukat tévedésből olyan nemzeti irodához vagy
végrehajtó ügynökséghez nyújtották be, amely annak elbírálására nem jogosult, a nemzeti iroda vagy
végrehajtó ügynökség az illetékes hatósághoz továbbítja a pályázatot.
Kérjük, ne feledjék, hogy a pályázat továbbítását követően a küldő ügynökség nem tárolja, nem menti
el, illetve nem fér hozzá bármely más módon az Ön pályázatához, illetve az abban foglalt bármely
információhoz vagy személyes adathoz.
Amennyiben a pályázatot eredetileg a végrehajtó ügynökséghez nyújtották be, és a pályázó nem ért
egyet azzal, hogy pályázatát a végrehajtó ügynökség továbbította, erről a lehető legrövidebb időn
belül értesítenie kell a végrehajtó ügynökséget a következő funkcionális postafiókon keresztül:
EACEA-SOLIDARITY-CORPS@ec.europa.eu.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait?
Az adatokat az Európai Szolidaritási Testület keretében támogatott projektek utolsó körének (2018–
2020) kiválasztását követő tíz év elteltével, tehát 2030 végéig anonimizálják.

Hogyan férhet hozzá személyes adataihoz, hogyan tudja ellenőrizni azok pontosságát,
illetve amennyiben szükséges, hogyan tudja kijavítani azokat?
A pályázati űrlapot illetően magától értetődő, hogy Önnek joga van ahhoz, hogy maga vigye be az
összes kért adatot. Az Ön felelőssége gondoskodni arról, hogy a megadott információk pontosak
legyenek.
A pályázatok benyújtási határidejét követően Önnek szükség esetén a következőkre van lehetősége
van:
 másolatot kérni a pályázati űrlapon megadott adatokról,
 elküldeni az érintett ügynökségnek a benyújtott adatokkal kapcsolatos változásokat,
 az adatai törlését vagy zárolását kérni. Kérjük, ne feledje, hogy ebben az esetben kérésének
csak akkor adnak helyt, ha az az (EU) 2018/1725 rendelet értelmében indokolt,
 jóváhagyni vagy visszavonni a hozzájárulását ahhoz, hogy egy támogatott projekt
kapcsolattartója minőségében adatait az Európai Szolidaritási Testület eredményplatformján
közzétegyék.
A kérést postán vagy e-mailben kell elküldeni az Ön pályázatának kezeléséért felelős ügynökség
címére.

Milyen biztonsági intézkedésekkel gondoskodnak annak megelőzéséről, hogy az Önt érintő
információk esetleg visszaélés vagy engedély nélküli hozzáférés tárgyává váljanak?
Az adatkészletek védelméről a Bizottság gondoskodik (számos olyan védelmi intézkedés végrehajtása
révén, amelyek az intézmény elektronikus eszközeinek integritását és titkosságát biztosítják),
valamint a felelős nemzeti iroda (a nemzeti szabályozással összhangban).
A pályázati anyagok papíralapú másolatát a megsemmisítésükig a nemzeti irodák tárolják.

Kihez fordulhat, ha kérdése vagy panasza van a személyes adatainak védelmével
kapcsolatban?
Az első lépésben a pályázatot kezelő ügynökséggel kell felvennie a kapcsolatot.
A fentieken túl a következőkkel veheti fel a kapcsolatot (a megadott sorrendben):




Az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság nemzeti irodákat irányító
egysége: EAC-NA-COORDINATION@ec.europa.eu
Az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság adatvédelmi koordinátora:
eac-data-protection@ec.europa.eu
Az Európai Bizottság adatvédelmi tisztviselője: data-protection-officer@ec.europa.eu
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