Jogi személyek és bankszámlák ellenőrzéséről szóló
adatvédelmi nyilatkozat

A költségvetési rendelet alkalmazási szabályainak 63. cikke szerint a Bizottság számvitelért felelős
tisztviselőjének szolgálatai az Ön személyes adatait kizárólag olyan mértékben őrzik egy közös
adatállományban és rögzítik a Bizottság számviteli rendszerében, amennyiben az Önnek a Bizottsághoz
fűződő jelenlegi és a jövőben lehetséges, közvetlen vagy közvetett pénzügyi és szerződéses
kapcsolatainak feldolgozásához és elszámolásához szükséges.

Ki gyűjti az Ön adatait?
Az Ön személyes adatait az Önnel kapcsolatot tartó bizottsági főigazgatóság, ügynökség, Európai Külügyi
Szolgálat vagy tanácsadó szerv gyűjti, aki ezeket az adatokat azután a Bizottság számviteli osztályához
küldi egy közös adatállományban történő rögzítés céljából.

Ki férhet hozzá az Ön adataihoz?
Minden, hozzáféréssel rendelkező, pénzügyi és számviteli ügyekkel foglalkozó bizottsági, európai külügyi
szolgálati, tanácsadó szervi, valamint ügynökségi felhasználónak hozzáférése van az Ön adataihoz,
amelyek továbbíthatóak a belső ellenőrzési szolgálatnak, a Számvevőszéknek, a pénzügyi
szabálytalanságokkal foglalkozó vizsgálóbizottságnak, a Csalás Elleni Hivatalnak, és valamennyi egyéb,
az ellenőrzés vagy vizsgálat terén hatáskörrel rendelkező intézménynek vagy szervezetnek.

Hogyan biztosítjuk az Ön adatainak védelmét?
A Bizottság számviteli rendszerében összegyűjtött adatokhoz a Bizottság, a tanácsadó szervek és az
ügynökségek kijelölt tisztviselői és alkalmazottai férhetnek hozzá felhasználói név és jelszó segítségével.
A költségvetés operatív végrehajtásával megbízott szervezeti egységekkel kötött, szolgáltatási szintre
vonatkozó megállapodás olyan szintű titoktartást, valamint technikai és szervezési biztonságot nyújt,
amely megfelel az adatvédelmi jogszabályoknak.

Hogyan tudja Ön ellenőrizni vagy megváltoztatni az adatait?
Amennyiben gyakorolni kívánja a személyes adatok védelméről és feldolgozásáról szóló, 45/2001/EK
rendelet 5. szakaszában megfogalmazott jogait, és szeretné személyes adatai bármelyikét ellenőrizni
vagy megváltoztatni, kérjük, írásban forduljon ahhoz az európai uniós intézményhez vagy ügynökséghez
akihez benyújtotta ezeket az adatokat, és aki a gyűjtésükért és a központi adatállományba küldésükért
felelős. Amennyiben bármilyen nehézsége vagy kérdése merülne fel adatai feldolgozását illetően, úgy a
Bizottság adatvédelmi tisztviselőjéhez (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) is fordulhat
írásban.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a rögzített adatok megváltoztatására csak dokumentumokkal alátámasztott és
megalapozott esetekben kerül sor.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait?
Az ellenőrzési nyomvonal biztosítása miatt, és azért, hogy mindig lehetőség legyen a múltban történt
kifizetésekkel kapcsolatban információt kérni, a számviteli rendszerből nem törlünk rögzített adatokat. Az
Ön által benyújtott formanyomtatványokat és dokumentumokat elektronikus formában archiváljuk.

Jogorvoslat
Amennyiben az adatkezelővel vagy az adatvédelmi tisztviselővel nem tudja rendezni az Ön adatainak
feldolgozásával kapcsolatos nézeteltérést, Önnek mindenkor jogában áll panaszával az európai
adatvédelmi biztoshoz fordulni.

