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INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

Dokument ten to ogólne oświadczenie o ochronie prywatności w przypadku
przetwarzania danych związanych z zarządzaniem procedurami dotyczącymi
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielanie dotacji i wyboru
ekspertów, a także związanych z zarządzaniem wykonywaniem umów w sprawie
zamówienia publicznego lub umów z ekspertami oraz wykonywaniem umów o
udzielenie dotacji

Operacja przetwarzania: Zarządzanie procedurami dotyczącymi udzielania zamówienia,
udzielania dotacji i wyboru ekspertów, a także zarządzanie wykonywaniem umów w sprawie
zamówienia publicznego lub umów z ekspertami oraz wykonywaniem umów o udzielenie
dotacji.

Administrator danych: Parlament Europejski, a konkretnie jednostka wymieniona w
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym, zaproszeniu do udziału lub zaproszeniu do składania
ofert należącym do postępowania o udzielenie zamówienia, umowy lub umowy o udzielenie
dotacji.
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5. Jak długo przechowujemy twoje dane?
6. Jak chronimy i przechowujemy twoje dane osobowe?
7. Kto ma dostęp do twoich danych osobowych i komu są one ujawniane?
8. Jakie są twoje prawa i jak możesz z nich korzystać?
9. Informacje kontaktowe
10. Gdzie szukać informacji bardziej szczegółowych?

1. Wprowadzenie

Parlament Europejski zobowiązuje się chronić twoje dane osobowe i szanować twoją
prywatność. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 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.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia powód przetwarzania twoich danych
osobowych oraz sposób, w jaki gromadzimy i przetwarzamy wszelkie przekazane nam dane.
Znajdziesz tu również informacje o tym, jak zapewniamy ochronę danych, w jaki sposób z nich
korzystamy oraz jakie przysługują ci prawa w odniesieniu do twoich danych osobowych. W
oświadczeniu podaliśmy też dane kontaktowe właściwego administratora danych, u którego
możesz dochodzić swoich praw, inspektora ochrony danych oraz Europejskiego Inspektora
Ochrony Danych.

Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy podejmowanych przez Parlament operacji
przetwarzania w ramach postępowań o udzielanie zamówienia publicznego, udzielania dotacji
i wyboru ekspertów, a także w trakcie wykonywania umów w sprawie zamówienia publicznego
lub umów z ekspertami oraz wykonywania umów o udzielenie dotacji, jak opisano poniżej.
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2. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych przez Parlament Europejski jest konieczne w ramach
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania dotacji i wyboru ekspertów, a
także w trakcie wykonywania umów w sprawie zamówienia publicznego lub umów z
ekspertami oraz wykonywania umów o udzielenie dotacji zawartych podczas tych procedur.
Operacje przetwarzania są wykonywane na odpowiedzialność Parlamentu Europejskiego jako
administratora w odniesieniu do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana podać dane osobowe na potrzeby udziału w
odpowiedniej procedurze, art. 15 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania.

Jeżeli jesteś zewnętrzną osobą, której dane dotyczą, po otrzymaniu przez Parlament
pochodzących od ciebie informacji dotyczących danego postępowania o udzielenie
zamówienia lub umowy (np. dokumentacji wniosku, komunikatu) służby Parlamentu będą
mogły gromadzić i przetwarzać dane osobowe na potrzeby zarządzania procedurą lub
umową.

Jeżeli jesteś wewnętrzną osobą, której dane dotyczą, służby Parlamentu będą mogły
gromadzić i przetwarzać dane osobowe w ramach wykorzystywania przez ciebie
korporacyjnych narzędzi informatycznych eSubmission, które wspierają przebieg postępowań
o udzielenie zamówienia, wykonywanie umów w sprawie zamówienia publicznego i umów z
ekspertami oraz wykonywanie umów o udzielenie dotacji.

3. W oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy twoje dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych w ramach zamówienia, dotacji i wyboru ekspertów oraz
przebiegu wykonywania umów jest konieczne i zgodne z prawem na podstawie art. 5 ust. 1
lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2018/1725:

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej instytucji lub
organowi Unii;

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy.

Podstawą prawną operacji przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie finansowe1,
w szczególności:

 art. 33 i 36 dotyczące zasady należytego zarządzania finansami oraz wykonania,
 art. 160–179 dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia,
 art. 180–179 dotyczące dotacji,
 art. 237–238 dotyczące wyboru ekspertów.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18
lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii
(Dz.U. L 193 z 30.07.2018, s. 1).



Dyrekcja Generalna ds. Finansów

4. Jakie dane osobowe są przez nas gromadzone i przetwarzane?

Zewnętrzne osoby, których dane dotyczą, podają dane osobowe, gdy:
 biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotacji lub wyboru ekspertów;

oraz
 wykonują umowę (zamówienie publiczne, ekspert) lub umowę o udzielenie dotacji,

którą im przyznano.
Wewnętrzne osoby, których dane dotyczą, podają dane osobowe, gdy:

 zarządzają postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, dotacji lub wyboru
ekspertów;

 zarządzają wykonywaniem umowy (zamówienie publiczne, ekspert) lub
wykonywaniem umowy o dotację;

 opracowują, konserwują i wspierają wykorzystywanie korporacyjnych systemów
informatycznych eSubmission, które wspierają powyższy cel jako część procesów
biznesowych; oraz

 mają dostęp do systemów informatycznych e-zamówień na potrzeby zakupów w
drodze postępowania o udzielenie zamówienia lub umowy, lub na potrzeby
wykonywania zadania związanego z monitorowaniem, audytem lub inspekcją
wynikającego ze stosowania prawa Unii Europejskiej.

Kategorie danych osobowych

Zależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, jest z zewnątrz czy z wewnątrz Parlamentu,
można przetwarzać różne dane osobowe, w tym:

Osoba, której dane dotyczą, z zewnątrz Parlamentu

 dane identyfikacyjne: nazwisko, imię, nr paszportu, numer identyfikacyjny, adres IP;
funkcja;

 dane kontaktowe (adres mejlowy, nr telefonu służbowego, nr telefonu komórkowego,
nr faksu, adres pocztowy, nazwa przedsiębiorstwa i dział, kraj zamieszkania, adres
internetowy);

 zaświadczenia o wpłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i podatkach,
wyciągi z rejestru karnego;

 dane finansowe: dane rachunku bankowego (kody IBAN i BIC), nr VAT;
 informacje na potrzeby oceny kryteriów wyboru lub kryteriów kwalifikowalności: wiedza

fachowa, umiejętności techniczne i języki, poziom wykształcenia, doświadczenie
zawodowe, w tym szczegóły dotyczące aktualnego i poprzedniego zatrudnienia;

 oświadczenie lub dokument równorzędny na temat kryteriów wykluczenia, kryteriów
wyboru lub kryteriów kwalifikowalności; oraz

 dane dotyczące systemu: nazwa logowania w systemie uwierzytelniania Komisji
Europejskiej (EU Login) i hasło (przechowywane tylko w EU Login), dane związane z
bezpieczeństwem/logi (na potrzeby ścieżek audytu).

Osoba, której dane dotyczą, z wewnątrz Parlamentu

 dane identyfikacyjne: nazwisko, imię, adres mejlowy, adres IP;
 dane organizacyjne: organizacja, dyrekcja, dział itp.;
 dane proceduralne; instytucja zamawiająca;
 zadania i rola; oraz
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 dane dotyczące systemu: nazwa logowania w systemie uwierzytelniania Komisji
Europejskiej (EU Login) i hasło (przechowywane tylko w EU Login), dane związane z
bezpieczeństwem/logi (na potrzeby ścieżek audytu).

5. Jak długo przechowujemy twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowuje się przez pięć lat od dnia, w którym Parlament Europejski
udziela absolutorium za rok budżetowy, którego dokumenty dotyczą. Po upływie tego okresu
przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. Dane osobowe mogą być wykorzystywane
do celów statystycznych, w którym to przypadku zostaną w pełni zanonimizowane.

Niezależnie od powyższego okresu przechowywania należy zauważyć, że:
 w ramach praktyk ogólnego zarządzania dokumentami dokumentacja Parlamentu

Europejskiego związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub umową i
zawierająca dane może zostać wybrana lub objęta próbą na końcu okresu
przechowywania, w wyniku czego niektóre dane mogą być przechowywane w
historycznych archiwach Parlamentu Europejskiego;

 każde przechowywanie danych może zostać tymczasowo przedłużone, jeżeli trwa
zadanie związane z monitorowaniem, audytem lub inspekcją wynikające ze
stosowania prawa Unii Europejskiej (np. audyty wewnętrzne, zespół do spraw
nieprawidłowości finansowych, o którym mowa w art. 93 rozporządzenia finansowego,
zespół do spraw wykluczenia, o którym mowa w art. 143 rozporządzenia finansowego,
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF); oraz

 każde działanie wykonane w korporacyjnych systemach informatycznych eSubmission
przez osoby, których dane dotyczą, z wykorzystaniem EU login jest rejestrowane bez
określonego okresu przechowywania, aby umożliwić zadawanie pytań na temat kwestii
finansowych, umownych lub księgowych, a także do celów ścieżek audytu.

6. Jak chronimy i przechowujemy twoje dane osobowe?

Dane w formacie elektronicznym są przechowywane na serwerach Parlamentu
Europejskiego. Wymogi bezpieczeństwa gwarantują, że jedynie wyznaczone osoby mają
możliwość dostępu do danych przetrzymywanych do celu przeprowadzenia operacji
przetwarzania.

Dane w formie papierowej są przechowywane w pomieszczeniach właściwych służb
Parlamentu Europejskiego. Dostęp do tych pomieszczeń i wewnątrz nich jest kontrolowany.

7. Kto ma dostęp do twoich danych i komu są one ujawniane?

Do powyższych celów dostęp do twoich danych osobowych mają następujące osoby, z
zastrzeżeniem możliwego przekazania organom odpowiedzialnym za zadanie związane z
monitorowaniem lub inspekcją zgodnie z prawem Unii Europejskiej:

 pracownicy Parlamentu, a w przypadku procedur międzyinstytucjonalnych również
pracownicy innych zaangażowanych instytucji, agencji i organów, a także eksperci
zewnętrzni i wykonawcy pracujący w imieniu Parlamentu na potrzeby:

1) zarządzania postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotacji i
wyboru ekspertów;
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2) zarządzania wykonywaniem umów (zamówienie publiczne i eksperci) oraz
wykonywaniem umów o dotację;

3) opracowywania, konserwacji i wspierania wykorzystywania korporacyjnych
systemów informatycznych eSubmission;

 w przypadku umów udzielonych jako część postępowania o udzielenie zamówienia –
pracownicy Parlamentu, którzy mogą wykorzystać umowę lub wykorzystać informacje
(z wyłączeniem danych osobowych) związane z umową wyłącznie na potrzeby
przyszłych postępowań o udzielenie zamówienia;

 organy odpowiedzialne za zadania związane z monitorowaniem, audytem lub
inspekcją zgodnie z prawem Unii Europejskiej;

 obywatele, którzy otrzymują dane wykonawców lub beneficjentów, podawane do
wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem finansowym, w szczególności z art.
38 ust. 2 i art. 163. Dane są publikowane na odpowiedniej stronie internetowej
Parlamentu Europejskiego. Więcej informacji na temat udostępniania tego rejestru
znajduje się w rejestrze operacji przetwarzania danych prowadzonym przez
administratora danych.

W kontekście wewnętrznych kontroli finansowych odbiorcy danych osobowych mogą
porównywać dane z informacjami dostępnymi publicznie, w tym z informacjami w mediach
społecznościowych.

8. Jakie są twoje prawa i jak możesz z nich korzystać?

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawa szczególne wymienione w rozdziale III (art. 18–
25) rozporządzenia (UE) 2018/1725, zwłaszcza prawo do dostępu do twoich danych
osobowych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją masz prawo wnieść sprzeciw wobec
zgodnego z prawem przetwarzania twoich danych osobowych.

Zwracamy szczególną uwagę na konsekwencje wniosku o usunięcie, który może
spowodować zmianę warunków przetargu i prowadzić do odrzucenia zgodnie z art. 151 i 141
rozporządzenia finansowego.

Możesz skorzystać z przysługujących ci praw, kontaktując się z administratorem danych lub
– w przypadku konfliktu – z inspektorem ochrony danych. W razie potrzeby możesz także
zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Informacje kontaktowe tych
organów znajdują się w rozdziale 9 poniżej.

9. Informacje kontaktowe

– Administrator danych:

Jeżeli chcesz skorzystać z praw przysługujących ci na podstawie rozporządzenia (UE)
2018/1725, jeżeli masz komentarze, pytania lub obawy lub jeżeli chcesz złożyć skargę
dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania twoich danych osobowych, skontaktuj się z
administratorem danych, wykorzystując informacje kontaktowe podane na przykład w
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zaproszeniu do udziału lub
zaproszeniu do składania ofert należącym do procedury przetargowej lub umowy, i sprecyzuj
wyraźnie swój wniosek.

– Inspektor ochrony danych w Parlamencie Europejskim
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Osoby, których dane dotyczą, mogą zwrócić się do administratora danych z wszelkimi
pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. W odniesieniu do kwestii
związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych na podstawie rozporządzenia (UE)
2018/1725 mogą także skontaktować się z inspektorem ochrony danych w Parlamencie
Europejskim pod adresem: European Parliament, KAD 06A001 Plateau du Kirchberg, L-2929
Luxembourg, tel.: +352 4300 23595, e-mail: data-protection@ep.europa.eu.

– Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)
Jeżeli uznasz, że w wyniku przetwarzania twoich danych osobowych przez administratora
danych naruszono prawa przysługujące ci na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725,
masz prawo odwołać się (tj. złożyć skargę) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
(edps@edps.europa.eu) pod adresem: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels, tel.: +32 2 2831900,
e-mail: edps@edps.europa.eu.


