Oświadczenie o ochronie prywatności – projekty przedłożone w ramach
Europejskiego Korpusu Solidarności – dane przechowywane i przetwarzane
w formularzach elektronicznych
Niniejsze oświadczenie odnosi się do zarządzania wnioskami składanymi w ramach Europejskiego
Korpusu Solidarności. Ponieważ zawierają one dane osobowe ich publikacja i przetwarzanie
podlegają przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23
października 2018 r. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniono, w jaki sposób
system ten wykorzystuje dane osobowe, i opisano sposób ochrony prywatności danych.

Jaki jest cel gromadzenia danych?
Dane gromadzone są w celu:
 identyfikacji wnioskodawców ubiegających się o dotację UE na projekt w ramach Europejskiego
Korpusu Solidarności;
 zarządzania procedurami wyboru wniosków dotyczących projektów w ramach Europejskiego
Korpusu Solidarności;
 sporządzania anonimowych statystyk dotyczących wnioskodawców, promotorów, uczestników
i projektów;
 wypełnienia obowiązków i wywiązania się z odpowiedzialności związanych z monitorowaniem,
oceną i sprawozdawczością ustanowionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającym Europejski Korpus Solidarności;
 przekazywania danych do systemu wsparcia językowego online (OLS), aby umożliwić
zarządzanie licencjami na szkolenia językowe dla uczestników;
 rozpowszechniania wyników projektu za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych
(platformy wyników Europejskiego Korpusu Solidarności), w przypadku czego potrzebna będzie
jednoznaczna zgoda osób wyznaczonych do kontaktu przed opublikowaniem ich danych
kontaktowych;
 umieszczania na Europejskim Portalu Młodzieżowym informacji o organizacjach posiadających
znak jakości, w przypadku czego potrzebna będzie jednoznaczna zgoda osób wyznaczonych do
kontaktu przed opublikowaniem ich danych kontaktowych.
Komisja Europejska i struktury odpowiedzialne za realizację działań Europejskiego Korpusu
Solidarności nie będą przetwarzać zgromadzonych danych w celach innych niż opisane powyżej.

Które dane osobowe są przetwarzane?
Wyłącznie dane osobowe wymagane i zamieszczone w formularzu wniosku

Które dane osobowe gromadzimy w formularzach elektronicznych?






Dane kontaktowe przedstawicieli prawnych organizacji ubiegających się o dotację lub
zaangażowanych we wniosek oraz osób do kontaktu w zakresie projektu (tytuł, płeć, imię
i nazwisko, dział, stanowisko, adres, telefon i e-mail);
dane dotyczące uczestników ubiegających się o dotację lub uczestniczących w projektach
solidarności (imię i nazwisko lub nazwa);
dane dotyczące wyjątków od standardowych stawek uzasadnionych szczególnymi potrzebami.

Jakich środków technicznych używamy do przetwarzania danych osobowych?
Gromadzenie
i przetwarzanie
danych
odbywa
się
z wykorzystaniem
infrastruktury
telekomunikacyjnej Komisji Europejskiej, zgodnie z jej normami informatycznymi. Dane są
przechowywane w centralnej bazie danych (zarządzanej przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji,
Młodzieży, Sportu i Kultury, znajdującej się w Centrum Danych Komisji w Luksemburgu) oraz
w lokalnych bazach danych (zarządzanych przez agencje narodowe w każdym kraju uczestniczącym).

Kto ma dostęp do danych i komu są one ujawniane?







Personel wewnętrzny agencji narodowych odpowiedzialnych za zarządzanie programem;
personel wewnętrzny Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
(EACEA);
wyznaczeni eksperci odpowiedzialni za ocenę wniosku;
wyznaczony personel właściwych jednostek Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds.
Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (DG EAC), Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw
Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL), Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji (DG
COMM);
zewnętrzny wykonawca wsparcia językowego online.

Agencja narodowa państwa, które dokonuje wyboru projektu, ma dostęp do dokumentacji wniosku
w trakcie całego procesu wyboru. Dane odnoszące się do wniosku są przechowywane w bazie
danych i wykorzystywane do: 1) zarządzania etapami realizacji projektu, w tym OLS, 2) celów
monitorowania, sprawozdawczości, oceny i audytu, 3) rozpowszechniania informacji o projekcie. Inne
agencje narodowe oraz służby Komisji Europejskiej odpowiedzialne za zarządzanie Europejskim
Korpusem Solidarności (DG EAC) mogą przeglądać te dane, ale nie mogą wprowadzać do nich zmian.
Dane te mogą być również udostępnione, w stosownych przypadkach, następującym służbom do
celów audytu: audytorom Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury; Dyrekcji
Generalnej ds. Audytu Wewnętrznego (DG IAS); Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych (OLAF); Trybunału Obrachunkowego; audytorom zewnętrznym na szczeblu krajowym
(w przypadku wniosków składanych w agencjach narodowych).
W przypadku organizacji, które omyłkowo złożyły wniosek w agencji narodowej lub agencji
wykonawczej, która nie jest właściwa do rozpatrzenia go, agencja narodowa lub agencja wykonawcza
przekieruje wniosek do właściwego organu.
Należy zauważyć, że po przekazaniu wniosku agencja wysyłająca nie przechowuje, nie zapisuje ani
w żaden inny sposób nie ma dostępu do wniosku ani jakichkolwiek zawartych w nim informacji lub
danych osobowych.
W przypadku gdy wniosek został pierwotnie złożony w agencji wykonawczej i jeżeli wnioskodawca
nie zgadza się, by agencja ta przekierowała wniosek, musi on niezwłocznie powiadomić o tym agencję
wykonawczą, korzystając z funkcyjnej skrzynki pocztowej: EACEA-SOLIDARITY-CORPS@ec.europa.eu

Jak długo przechowujemy dane?

Dane zostaną zanonimizowane dziesięć lat po wyborze ostatniej rundy projektów wspieranych
w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (2018–2020), a więc z końcem 2030 r.

Jak można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprawdzić ich poprawność i,
w razie konieczności, skorygować je?
Jeżeli chodzi o formularz wniosku, wnioskodawca ma co do zasady prawo do ingerencji we wszystkie
wymagane dane. Obowiązek dopilnowania, by wszystkie przekazane informacje były prawidłowe,
spoczywa na wnioskodawcy.
Po upływie terminu składania wniosków można, w razie potrzeby:
 zwrócić się o kopię danych wprowadzonych w formularzu wniosku;
 przesłać odpowiedniej agencji wszelkie zmiany dotyczące wprowadzonych danych;
 zwrócić się o anulowanie lub zablokowanie danych. Proszę zauważyć, że takie żądanie zostanie
przyjęte tylko w przypadku, gdy jest ono uzasadnione przepisami rozporządzenia (UE)
2018/1725;
 potwierdzić lub cofnąć zgodę na publikację swoich danych osobowych jako osoby wyznaczonej
do kontaktów w ramach platformy wyników Europejskiego Korpusu Solidarności.
Wszelkie żądania należy przesyłać pocztą lub pocztą elektroniczną na adres agencji odpowiedzialnej
za zarządzanie wnioskiem.

W jaki sposób dane są zabezpieczane przed ewentualnym nadużyciem lub niedozwolonym
dostępem?
Zbiory danych są chronione w Komisji (Komisja stosuje liczne środki ochronne w celu ochrony
integralności i poufności aktywów elektronicznych instytucji) oraz w odpowiedzialnej agencji
narodowej (gdzie są chronione przepisami krajowymi).
Oryginały dokumentacji wniosku są przechowywane aż do ich zniszczenia przez agencje narodowe.

Z kim należy się kontaktować w razie pytań lub skarg dotyczących ochrony danych
osobowych?
W pierwszej kolejności należy skontaktować się z agencją, która zarządza wnioskiem.
Następnie można skontaktować się z następującymi działami (we wskazanej kolejności):




działem DG ds. Edukacji i Kultury odpowiedzialnym za zarządzanie agencjami narodowymi: EACNA-COORDINATION@ec.europa.eu
Koordynatorem ds. ochrony danych DG ds. Edukacji i Kultury: eac-dataprotection@ec.europa.eu
inspektorem ochrony danych Komisji Europejskiej: data-protection-officer@ec.europa.eu

Odwołania
W przypadku sporu skargi można kierować do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD)
http://www.edps.europa.eu

