INFORMATIVNO OBVESTILO GLEDE VARSTVA OSEBNIH
PODATKOV
–
SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
Vsakdo ima pravico do varstva osebnih podatkov.
Obdelava osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije je urejena z
Uredbo 2018/1725 (UL 2018, L 295, str. 39).
S tem obvestilom vam bo pojasnjeno, zakaj in kako so vaši podatki uporabljeni v okviru
zadevne obdelave.

EVIDENTIRANJE PRAVNIH SUBJEKTOV
Kdo je upravljavec?
Upravljavec te obdelave je računovodja Sodišča Evropske unije, v nadaljevanju: Sodišče
ali institucija.
Zakaj potrebujemo vaše podatke?
V skladu s členom 86(3) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun
Unije, bo računovodska služba Sodišča vaše osebne podatke hranila v zbirki ter jih bo v
sistem za računovodstvo in finančno upravljanje Sodišča vnesla le v obsegu, v katerem
bo to nujno za obdelavo in knjiženje neposrednih in posrednih finančnih in pogodbenih
razmerij, ki jih imate ali bi jih lahko imeli s Sodiščem.
Kako smo pridobili vaše podatke?
Vaše osebne podatke zbere oseba iz službe odredbodajalca Sodišča, s katero imate
stike, ki jih posreduje računovodski službi Sodišča, da se vnesejo v sistem za
računovodstvo in finančno upravljanje.
Kdo ima dostop do vaših podatkov?
Do vaših podatkov imajo dostop osebje institucije, zadolženo za finančno in
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računovodsko upravljanje, in revizorji Evropskega računskega sodišča v okviru naloge,
ki jim je poverjena s členom 287 PDEU.
Koliko časa se vaši podatki hranijo?
V skladu s pravili glede obdobja hrambe dokumentov, ki jih sprejme institucija, se
osebni podatki v papirnati ali elektronski obliki hranijo 10 let od 1. januarja leta, ki sledi
letu, v katerem je bila končana vaša zadnja finančna transakcija.
Papirnata ali elektronska dokumentacija se uniči v letu, ki sledi koncu obdobja hrambe.

Katere so vaše pravice?
V skladu z veljavnimi pravili lahko od upravljavca zahtevate dostop do svojih podatkov
in po potrebi njihov popravek ali omejitev njihove obdelave.
Kako lahko uveljavljate svoje pravice? Na koga se lahko obrnete?
Z upravljavcem, računovodjo, lahko stopite v stik na ta načina:
Elektronski naslov: Fichiers_tiers@curia.europa.eu
Poštni naslov:

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

Na vašo zahtevo bomo odgovorili v kar najkrajšem času, najpozneje v enem mesecu. Po
potrebi se ta rok lahko podaljša.
Obrnete se lahko tudi na pooblaščeno uradno osebo za varstvo podatkov pri Sodišču
Evropske unije: Kontakt/DataProtectionOfficer@Curia.europa.eu
Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Pravico imate, da pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov vložite pritožbo, če
menite, da se pri obdelavi vaših osebnih podatkov Uredba 2018/1725 ne spoštuje.
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