INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
–
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii
reguluje rozporządzenie 2018/1725 (Dz.U. 2018, L 295, s. 39).
W poniższej informacji wyjaśniono, dlaczego i w jaki sposób Twoje dane osobowe są
wykorzystywane przy ich przetwarzaniu
Kto jest administratorem danych?
Przy przetwarzaniu danych w tym przypadku administratorem jest Biblioteka Trybunału
Sprawiedliwości.
Do czego potrzebne są nam Twoje dane?
Potrzebne są nam Twoje następujące dane: nazwisko i imię, status (instytucja/uczelnia),
przewidywany czas korzystania z Biblioteki w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy oraz
adres poczty elektronicznej. Dane te są niezbędne do udzielenia dostępu do Biblioteki
Trybunału na uprzedni wniosek.
Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji roli Biblioteki, a w szczególności
by była ona dostępna dla czytelników z zewnątrz spełniających określone warunki.
Jeżeli nie chcesz podać swoich danych, nie możesz uzyskać wstępu do Biblioteki
Trybunału Sprawiedliwości.
Kto ma dostęp do Twoich danych?
Twoje dane nie są publicznie dostępne. Dostęp do Twoich danych osobowych ma tylko
Biblioteka Trybunału Sprawiedliwości.
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Ile czasu przechowuje się Twoje dane?
Twoje dane osobowe przechowywane są przez rok.
Jakie są Twoje prawa?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo zażądać od administratora dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
Ponadto w dowolnej chwili masz prawo wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania z
istotnych przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Jak możesz skorzystać ze swoich praw? Do kogo się zwrócić?
Możesz zwrócić się do administratora w następujący sposób:
Formularz kontaktowy :

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

Adres pocztowy: :

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
LUXEMBOURG

Odpowiedź otrzymasz jak najszybciej, najpóźniej zaś w ciągu miesiąca. W razie potrzeby
termin ten może ulec przedłużeniu.
Możesz też zwrócić się do inspektora ochrony danych Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/
Europejski Inspektor Ochrony Danych
Masz prawo złożyć skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli uznasz,
że

przetwarzanie

dotyczących Cię

danych osobowych nie

spełnia wymogów

rozporządzenia 2018/1725.
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