MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF
PERSONOPLYSNINGER
–
DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL
Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger.
Unionens institutioners, organers, kontorers og agenturers behandling af
personoplysninger forvaltes i henhold til forordning 2018/1725 (EUT 2018, L 295, s. 39).
Denne meddelelse forklarer, hvorfor og hvordan dine personoplysninger anvendes i
forbindelse med denne behandling.
Hvem er ansvarlig for behandlingen?
Den dataansvarlige for denne behandling er Den Europæiske Unions Domstols bibliotek.
Hvorfor har vi brug for dine oplysninger?
Vi har brug for følgende oplysninger: Dit efternavn og fornavn, dit tilhørsforhold
(institution/universitet), den forventede varighed af din brug af biblioteket inden for de
næste 12 måneder og din e-mailadresse. Disse oplysninger er nødvendige for, at du efter
forudgående tilladelse kan få adgang til Domstolens bibliotek.
Denne behandling er nødvendig for, at biblioteket kan udføre sin opgave, og navnlig for,
at biblioteket kan være åbent for eksterne brugere, som opfylder visse betingelser.
Hvis du ikke ønsker at afgive dine oplysninger, kan du ikke få adgang til Den Europæiske
Unions Domstols bibliotek.
Hvem har adgang til dine oplysninger?
Dine oplysninger bliver ikke gjort offentligt tilgængelige. Det er kun Den Europæiske
Unions Domstols bibliotek, der har adgang til dine oplysninger.
Hvor længe gemmes dine oplysninger?
Dine personoplysninger gemmes i et år.
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Hvilke rettigheder har du?
I henhold til de gældende regler har du ret til at anmode den dataansvarlige om indsigt i
dine personoplysninger og om berigtigelse eller sletning deraf eller om en begrænsning af
behandlingen af oplysningerne.
Derudover kan du gøre indsigelse mod behandlingen med henvisning til tvingende
hensyn, der vedrører dine specifikke forhold.
Hvordan udøver du dine rettigheder? Hvor kan du rette henvendelse?
Du kan rette henvendelse til den dataansvarlige på følgende måde:
Kontaktformular:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/contacts

Postadresse

Den Europæiske Unions Domstol
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
LUXEMBOURG

Vi besvarer din henvendelse snarest muligt og under alle omstændigheder i løbet af en
måned. Om fornødent kan denne frist forlænges.
Du kan også henvende dig hos den databeskyttelsesansvarlige ved Den Europæiske
Unions Domstol: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Du har ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse,
hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger ikke er i overensstemmelse
med forordning 2018/1725.
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