INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH
ÚDA JOV
–
SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE
Každý má právo na ochranu osobných údajov.
Spracúvanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie je
upravené nariadením 2018/1725 (Ú. v. EÚ L 295, 2018, s. 39).
Toto oznámenie Vám vysvetlí, prečo a ako sú Vaše údaje používané v rámci príslušného
spracúvania.

REGISTER PRÁVNYCH SUBJEKTOV

Kto je prevádzkovateľom?
V prípade tohto spracúvania je prevádzkovateľom účtovník Súdneho dvora Európskej
únie (ďalej len „Súdny dvor“ alebo „inštitúcia“).

Prečo potrebujeme Vaše údaje?
V súlade s článkom 86 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom)
2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný
rozpočet Únie, účtovné útvary Súdneho dvora uchovávajú Vaše osobné údaje
v evidencii a zadávajú ich do systému účtovnej a finančnej správy Súdneho dvora iba
v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na spracovanie a zúčtovanie Vašich priamych alebo
nepriamych finančných a zmluvných vzťahov so Súdnym dvorom, a to tak súčasných,
ako aj budúcich.

Ako sme získali prístup k Vašim údajom?
Vaše osobné údaje zhromažďuje Vaša kontaktná osoba v útvare povoľujúceho úradníka,
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s ktorou ste v kontakte, a odovzdáva ich účtovnému útvaru Súdneho dvora na účely ich
zaznamenania v systéme účtovnej a finančnej správy.
Kto má prístup k Vašim údajom?
Prístup k Vašim údajom majú zamestnanci inštitúcie zodpovední za účtovnú a finančnú
správu, ako aj audítori Európskeho dvora audítorov v rámci plnenia úloh, ktoré mu
zveruje článok 287 ZFEÚ.

Ako dlho budú Vaše údaje uchovávané?
V súlade s pravidlami o dobe uchovávania dokumentov, ktoré schválila inštitúcia, sa
osobné údaje v listinnej alebo elektronickej podobe uchovávajú počas doby 10 rokov
plynúcej od 1. januára roka nasledujúceho po roku, kedy bola ukončená posledná
finančná operácia, ktorá sa Vás týka.
Po uplynutí doby uchovávania sa listinné alebo elektronické podklady odstránia
v priebehu nasledujúceho roka.

Aké sú Vaše práva?
V súlade s uplatniteľnými pravidlami máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup
k Vašim údajom, ako aj ich prípadnú opravu alebo obmedzenie ich spracúvania.

Ako uplatniť Vaše práva? Na koho sa obrátiť?
Prevádzkovateľa, ktorým je účtovník Súdneho dvora, môžete kontaktovať nasledujúcim
spôsobom:
E-mailová adresa:

Fichiers_tiers@curia.europa.eu

Poštová adresa:

Cour de justice de l’Union européenne
Direction du Budget et des affaires financières
Unité Comptabilité
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Odpoveď Vám bude poskytnutá bez zbytočného odkladu a v každom prípade do
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jedného mesiaca. Táto lehota môže byť v prípade potreby predĺžená.
Môžete sa tiež obrátiť na osobu Súdneho dvora Európskej únie zodpovednú za ochranu
osobných údajov: Kontakt/DataProtectionOfficer@Curia.europa.eu
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, nie je v súlade
s nariadením 2018/1725, máte právo podať sťažnosť Európskemu dozornému
úradníkovi pre ochranu údajov.

3

