INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH
ÚDA JOV
Každý má právo na ochranu osobných údajov.
Spracúvanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie je
upravené nariadením 2018/1725 (Ú. v. EÚ L 295, 2018, s. 39).
Toto oznámenie Vám vysvetlí, prečo a ako sú Vaše údaje používané v rámci príslušného
spracúvania.

KONTAKTNÝ FORMULÁR STRÁNKY CURIA
Kto je prevádzkovateľom?
Prevádzkovateľom je Súdny dvor Európskej únie.
Prečo potrebujeme Vaše údaje?
Súdny dvor Európskej únie vytvoril v rámci svojej komunikácie s verejnosťou kontaktný
formulár, ktorý verejnosti poskytuje možnosť kontaktovať jeho služby.
Odpovede poskytne tá služba inštitúcie, ktorá je v najlepšej pozícii vyjadriť sa
k predmetu otázky.
Kto má prístup k Vašim údajom?
Vaše údaje spracúvajú výlučne služby inštitúcie.
Ako dlho budú Vaše údaje uchovávané?
Správy sa uchovávajú počas obdobia 5 rokov, aby bolo možné zaručiť súlad medzi
poskytovanými odpoveďami a odpovedať na neskoršie otázky.
Aké sú Vaše práva?
V súlade s uplatniteľnými pravidlami máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup
k Vašim údajom, prípadne ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania.
Môžete tiež namietať proti spracúvaniu na základe závažných dôvodov týkajúcich sa

1

Vašej konkrétnej situácie.
Ako si môžete uplatniť Vaše práva? Na koho sa treba obrátiť?
Službu, ktorá sa zaoberala Vašou pôvodnou otázkou, môžete kontaktovať nasledujúcim
spôsobom:
-

použitím kontaktného formulára stránky Curia, ak v rozbaľovacom menu zvolíte
rovnaký predmet, aký ste zvolili pri Vašej pôvodnej otázke,
alebo

-

zaslaním odpovede na správu, ktorá Vám bola doručená ako odpoveď na Vašu
pôvodnú otázku.

Odpoveď na Vašu žiadosť formulovanú v rámci výkonu Vašich práv v oblasti ochrany
údajov Vám bude poskytnutá bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného
mesiaca. Táto lehota môže byť v prípade potreby predĺžená.
Môžete sa tiež obrátiť na zodpovednú osobu Súdneho dvora Európskej únie
prostredníctvom kontaktného formulára, ak zvolíte predmet „Moja otázka sa týka:
spracúvania mojich osobných údajov Súdnym dvorom EÚ“.
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, nie je v súlade
s nariadením 2018/1725, máte právo podať sťažnosť Európskemu dozornému
úradníkovi pre ochranu údajov.
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