INFORMATIONSMEDDELANDE
OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
–
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
Vem är personuppgiftsansvarig?
Domstolens bibliotek är personuppgiftsansvarig för denna behandling.
Varför behöver vi dina uppgifter?
Vi behöver följande uppgifter: ditt för- och efternamn, uppgift om i vilken egenskap som
du önskar få tillgång till biblioteket, uppgift om hur lång tid som du avser att använda
biblioteket under de kommande tolv månaderna och din e-postadress. Dessa uppgifter
är nödvändiga för att du ska kunna få tillträde till domstolens bibliotek å grundval av ett
i förväg meddelat tillstånd.
Denna behandling är nödvändig för att biblioteket ska kunna fullgöra sitt uppdrag, och i
synnerhet för att externa användare som uppfyller vissa villkor ska kunna beredas
tillträde till biblioteket.
Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter är inte åtkomliga för allmänheten. Det är endast domstolens bibliotek
som har tillgång till era personuppgifter.
Hur lång tid kommer dina uppgifter att lagras?
Dina personuppgifter kommer att lagras under ett år.
Vilka rättigheter har du?
Enligt de tillämpliga bestämmelserna har du rätt att av den personuppgiftsansvarige
begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning
av behandlingen.
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Du kan även motsätta dig behandling, om det föreligger tvingande skäl som hänför sig
till din särskilda situation.
Hur kan du utöva dina rättigheter? Vem ska du kontakta?
Du kan kontakta den personuppgiftsansvarige på följande sätt:
Kontaktformulär: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/contacts
Postadress:

Cour de justice de l’Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
LUXEMBURG

Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, och under alla
omständigheter senast inom en månad. Denna tidsfrist kan vid behov förlängas.
Du kan även vända dig till dataskyddsombudet vid Europeiska unionens domstol:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/
Europeiska datatillsynsmannen
Du har rätt att lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen, om du anser
att behandlingen av personuppgifter som rör dig inte har skett i enlighet med
förordning 2018/1725.
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