TÁ JÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL
Mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.
A személyes adatok uniós intézmények, szervek és hivatalok által történő kezelését az
(EU) 2018/1725 rendelet (HL 2018. L 295., 39. o.) szabályozza.
Ez a tájékoztató arról szól, hogy ezen adatkezelés során miért és hogyan használják fel
az Ön adatait.

A CURIA HONLAP KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAPJA
Ki az adatkezelő?
Az adatkezelő az Európai Unió Bírósága.
Miért van szükségünk az Ön adataira?
A nyilvánossággal folytatott kommunikáció keretében az Európai Unió Bírósága
kapcsolatfelvételi űrlapot hozott létre, amely lehetővé teszi a közönség számára, hogy
az Európai Unió Bíróságának szervezeti egységeihez forduljon.
Választ az intézmény azon szervezeti egysége ad, amely a kérdés tárgyát tekintve a
legalkalmasabb helyzetben van erre.
Ki fér hozzá az Ön adataihoz?
Az Ön adatait kizárólag az intézmény szervezeti egységei kezelik.
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?
Annak érdekében, hogy a válaszok koherenciáját biztosítsuk, és hogy a további
kérdésekre válaszolni tudjunk, 5 évig megőrizzük az üzeneteket.
Melyek az Ön jogai?
A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak megfelelően Önnek jogában áll
hozzáférést kérni az adataihoz, valamint adott esetben kérheti adatainak kijavítását,

1

törlését vagy az adatkezelés korlátozását.
Önnek jogában áll továbbá a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozni az
adatkezelés ellen.
Hogyan gyakorolhatja Ön az adatai védelméhez való jogait? Kihez fordulhat?
A következő módon léphet kapcsolatba azzal a szervezeti egységgel, amely az Ön
eredeti kérdését kezelte:
-

használhatja a Curia honlap kapcsolatfelvételi űrlapját, a legördülő listából
ugyanazt a tárgyat kiválasztva, amelyet az eredeti kérdésének tárgyául
választott;
vagy

-

válaszolhat az eredeti kérdésére válaszul kapott üzenetre.

Az ön adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérdéseire mielőbb – főszabály
szerint

egy

hónapon

belül –

válaszolunk.

Ez

a

határidő

szükség

esetén

meghosszabbítható.
Ön az Európai Unió Bíróságának adatvédelmi tisztviselőjéhez is fordulhat e
kapcsolatfelvételi űrlap útján, „A kérdésem tárgya” mezőben a „személyes adataimnak
az Európai Unió Bírósága általi kezelése” szöveg kiválasztásával.
Az európai adatvédelmi biztos
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése során nem tartották
tiszteletben a 2018/1725 rendeletet, jogában áll panaszt benyújtani az európai
adatvédelmi biztoshoz.
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