
 
 

OCHRONA DANYCH – OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI 
WNIOSKI O INFORMACJE I DOSTĘP DO DOKUMENTÓW 

 

 
Przedmiotem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest przetwarzanie przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy danych osobowych podawanych przez osoby fizyczne, które wypełniają 
formularz kontaktowy w kategorii „Zapytania ogólne” lub zwracają się do Trybunału z pisemnym 
wnioskiem o informacje, o dostęp do dokumentów albo z inną prośbą.  
Poniżej opisano sposób, w jaki Trybunał przetwarza dane osobowe i chroni prywatność osób, których 
dane dotyczą. 
Skontaktowanie się z Trybunałem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu. 
 
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych? 
Za operacje przetwarzania danych związanych z wnioskami o informacje lub dostęp do dokumentów 
odpowiada szef służby prawnej, pełniący funkcję administratora danych. 
 
W jakim celu Trybunał gromadzi dane osobowe? 
Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie niezwłocznie i w sposób wyczerpujący 
odpowiedzi na wszystkie wnioski o informacje / dostęp do dokumentów kierowane do Trybunału 
przez ogół społeczeństwa oraz odpowiedzi obywatelom, którzy dobrowolnie przekazują informacje 
Trybunałowi. Trybunał gromadzi ponadto informacje na temat adresów IP, aby upewnić się co do 
autentyczności otrzymanych wniosków i w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji. 
 
Jakie przepisy regulują wykorzystanie danych osobowych? 
Ramy prawne regulujące przetwarzanie danych osobowych przez Trybunał zawarte są w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, 
organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.  
Wnioski o dostęp do informacji i dokumentów będą rozpatrywane zgodnie z art. 15 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 42 Karty praw podstawowych oraz decyzją Trybunału nr 12-
2005 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Trybunału Obrachunkowego, zmienioną 
decyzją Trybunału nr 14-2009. 
 
Jakie dane osobowe gromadzi Trybunał? 
Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres IP, płeć, obywatelstwo oraz wszelkie inne dane 
osobowe, które zainteresowana osoba udostępni i na których przetwarzanie wyrazi zgodę. 
 
Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane? 
Dostęp do danych osobowych mają pracownicy służby prawnej Trybunału, którzy odpowiadają za ich 
przetwarzanie. Zadania te są realizowane zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej. Dane te mogą być 
udostępniane innym służbom Trybunału, jeśli zostanie to uznane za konieczne, by udzielić odpowiedzi 
na otrzymany wniosek (np. inna służba Trybunału może mieć kompetencje w kwestii poruszonej we 
wniosku).  
Dane osobowe mogą zostać ponadto przekazane innym odbiorcom: kontrolerom wewnętrznym lub 
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zewnętrznym, służbom tłumaczeniowym Trybunału (jeśli konieczne jest tłumaczenie), inspektorowi 
ochrony danych, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, Europejskiemu Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich (w przypadku wniesienia skargi) bądź innemu organowi lub instytucji UE. 
 
W jaki sposób Trybunał chroni dane przed ewentualnym nieprawidłowym ich wykorzystaniem lub 
nieuprawnionym dostępem? 
Dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonym centrum danych Trybunału, mieszczącym się 
w Luksemburgu. Tym samym ich ochronę zapewniają liczne środki bezpieczeństwa ustanowione 
z myślą o zagwarantowaniu dostępności, integralności i poufności własnych zasobów elektronicznych 
Trybunału. 
Dostęp do danych osobowych jest ściśle ograniczony do konkretnej grupy użytkowników. Prawo do 
niego przyznaje się w oparciu o zasadę wiedzy koniecznej po uwzględnieniu funkcji, stanowiska 
i zakresu obowiązków użytkownika. Prawo dostępu jest nieustannie aktualizowane, odpowiednio do 
zmieniających się zadań pracowników.  
Ogólna odpowiedzialność za wdrażanie przepisów dotyczących prawa dostępu do danych oraz za 
zgodność z zasadami ochrony danych osobowych spoczywa na Sekretarzu Generalnym Trybunału, lecz 
obowiązki w tym zakresie powierzył on różnym działom.  
Urzędnik ds. bezpieczeństwa informacji Trybunału czuwa nad właściwym wdrożeniem polityki 
bezpieczeństwa informacji oraz dba o to, by stosowane w jej ramach mechanizmy kontroli były 
weryfikowane pod kątem wydajności.  
 
Jak długo Trybunał przechowuje dane osobowe? 
Dane osobowe są usuwane z rejestru prowadzonego przez punkt informacyjny Trybunału ECA-INFO 
po pięciu (5) latach od przesłania wniosku. 
 
Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą? 
Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, są określone w art. 17–24 rozporządzenia (UE) 
2018/1725. 
Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania 
bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne.  
W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mają prawo zwrócić się o usunięcie swoich 
danych osobowych lub ograniczenie ich wykorzystania. Mają również – w określonych przypadkach – 
prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją oraz prawo do przeniesienia danych. 
Osoby, których dane dotyczą, mogą żądać, by Trybunał w miarę możliwości informował o wszelkich 
zmianach ich danych osobowych inne podmioty, którym dane te zostały ujawnione. 
Trybunał rozpatruje wnioski w tym zakresie, podejmuje odnośną decyzję i przekazuje ją do 
wiadomości zainteresowanej osoby bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku – w ciągu miesiąca od 
daty otrzymania wniosku. W razie konieczności termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa 
miesiące. 
Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z administratorem danych pod adresem 
kontaktowym podanym poniżej. 
 
Z kim należy się kontaktować w przypadku pytań lub skarg? 
Pierwszym punktem kontaktowym jest administrator danych, z którym można skontaktować się, 
pisząc na adres poczty elektronicznej eca-info(at)eca.europa.eu. 
Wszelkich dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych może również udzielić 
inspektor ochrony danych, do którego można się także zwrócić w przypadku skarg: 



Europejski Trybunał Obrachunkowy 
Inspektor ochrony danych 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUKSEMBURG 
E-mail: eca-data-protection(at)eca.europa.eu 
 
Zainteresowanym osobom przysługuje ponadto prawo do wniesienia w dowolnej chwili skargi 
dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 
(edps(at)edps.europa.eu). 


