Declarație privind politica în domeniul respectării vieții
private pentru validarea entităților legale și a conturilor
bancare

În conformitate cuarticolul 63 din normele de aplicare a Regulamentului financiar, serviciile contabilului
Comisiei vor păstra datele dumneavoastră cu caracter personal într-un fișier comun și le vor înregistra
însistemul contabilalComisiei numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a trata și a contabiliza
relațiile financiare și contractuale, directe sau indirecte, pe care le aveți sau le veți avea cu Comisia.

Cine colectează datele dumneavoastră?
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate de persoana de contact din direcția generală,
agenția, Serviciul European de Acțiune Externă sau organismul consultativ din cadrul Comisiei, care le va
trimite apoi serviciilor contabile ale Comisiei în vederea înregistrării lor într-un fișier comun.

Cine are acces la datele dumneavoastră?
Toți utilizatorii autorizați din cadrul Comisiei, al Serviciului European de Acțiune Externă, al organismelor
consultative și al agențiilor cu atribuții financiare și contabile au acces la datele dumneavoastră, care pot fi
de asemenea transmise Serviciului de Audit Intern, Curții de Conturi, Grupului pentru nereguli financiare,
Oficiului de Luptă Antifraudă sau oricărei alte instituții sau entități competente în domeniul auditului sau al
investigațiilor.
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Datele colectate în sistemul contabil al Comisiei pot fi consultate de către funcționarii și agenții din cadrul
Comisiei, al organismelor consultative și al agențiilor, desemnați în acest sens, folosind un nume de
utilizator și o parolă. Un acord la nivel de servicii încheiat cu entitățile organizaționale însărcinate cu
execuția operațională a bugetului garantează un nivel de confidențialitate și de securitate tehnică și
organizațională conform cu legislația privind protecția datelor.

Cum puteți verifica sau modifica datele dumneavoastră?
În cazul în care doriți să verificați sau să modificați oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter
personal, exercitându-vă astfel drepturile care vă revin în temeiul secțiunii 5 din Regulamentul (CE)
nr. 45/2001 privind protecția datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora, vă rugăm să contactați
în scris serviciul din cadrul instituțiilor sau al agențiilor Uniunii Europene cărora le-ați transmis astfel de
date și care este responsabil de colectarea și transmiterea lor în fișierul central. De asemenea, în cazul în
care vă confruntați cu dificultăți sau aveți întrebări privind prelucrarea datelor dvs., puteți transmite un
mesaj responsabilului cu protecția datelor din cadrul Comisiei (DATA-PROTECTIONOFFICER@ec.europa.eu).
Vă reamintim că datele înregistrate sunt modificate numai din motive întemeiate, susținute prin
documente justificative.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?
Pentru a păstra o pistă de audit și a permite verificarea în orice moment a plăților efectuate anterior, nu se
șterge niciuna din datele înregistrate în sistemul contabil. Formularele și documentele pe care ni le
transmiteți sunt arhivate electronic.

Recurs
În cazul unui conflict cu operatorul sau cu responsabilul cu protecția datelor în ceea ce privește
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a adresa în orice moment o
plângere Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

