PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SYSTÉM RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF)
Subjekty údajů: fyzické osoby zastupující provozovatele podniků nebo jejich autorizovaní zástupci,
provozovatelé laboratoří, inspektoři a ostatní úředníci dozorových orgánů

1. iRASFF/RASFF Window, účel shromažďování, dozorový úřad a příslušné právní předpisy
RASFF je nástroj pro výměnu informací mezi ústředními dozorovými orgány v oblasti úřední kontroly
potravin a krmiv. Členové sítě RASFF si předávají informace o případech přímého nebo nepřímého
rizika pro lidské zdraví pocházejícího z potravin nebo krmiv. Výměna informací probíhá
v internetových aplikacích nazvaných iRASFF a RASFF Window, které spravuje Evropská komise Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE).
Informace v systému RASFF mohou obsahovat i některé osobní údaje jednotlivců, kteří nejsou
uživateli systémů, a zejména kontaktní údaje fyzických osob, které jednají jménem provozovatelů
nebo jsou jejich autorizovanými zástupci.
Za zpracování těchto osobních údajů zodpovídají dozorové orgány ve členských státech a jejich
zpracování musí splňovat pravidla ochrany osobních údajů stanovená národní legislativou, která
transponuje Směrnici EP a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. V ČR je tímto právním předpisem zákon č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány v RASFF?
Zpracování osobních dat v systému RASFF je založeno na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský
úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, a Nařízení Komise
(EU) č. 16/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření k systému rychlé výměny informací pro
potraviny a krmiva. Zpracování osobních údajů je nezbytné a zákonné dle článku 5(a) a 5(b) Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.
RASFF může uchovávat následující údaje týkající se provozovatelů podniků, jejich autorizovaných
zástupců, provozovatelů laboratoří, inspektorů a ostatních úředníků dozorových orgánů:







jméno a příjmení,
telefonní číslo,
faxové číslo,
adresu (název ulice, města, státu a směrovací číslo),
e-mail,
identifikaci webových stránek.

3. Kdo má přístup k vašim údajům a komu jsou údaje sdělovány?
Přístup do systému RASFF je omezen pro národní dozorové orgány v členských státech EU a EFTA,
Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA, kontrolní úřady ve třetích zemích, kterých se hlášení
RASFF dotýká, a zaměstnance Evropské komise.

4. Jak chráníme a zabezpečujeme vaše údaje?
Shromážděné osobní údaje jsou uchovávány na serverech datového centra Generálního ředitelství
pro informatiku Evropské komise (DG DIGIT). Provoz centra je založen na bezpečnostních
rozhodnutích Komise a pravidlech, která pro tento typ serverů a služeb stanovuje Ředitelství pro
lidské zdroje a bezpečnost.
Přístup k osobním údajům je přidělen pouze přes osobní uživatelské jméno (ID) a heslo.

5. Jak můžete ověřit, měnit nebo odstranit vaše informace?
Za účelem ověření, opravy, blokování nebo likvidace údajů můžete kontaktovat Komisi na e-mailové
adrese uvedené v bodě "Kontaktní informace" a specifikovat váš požadavek.

6. Jak dlouho uchováváme vaše údaje?
Osobní údaje fyzických osob zastupujících provozovatele podniků nebo jejich autorizovaných
zástupců, které jsou zaznamenány v notifikacích, jsou uchovány 20 let po validaci notifikace nebo
dodatku k notifikaci v systému, což odpovídá odhadované maximální životnosti některých
notifikovaných výrobků (např. předmětů ve styku s potravinami).

7. Kontaktní informace
Pokud máte dotazy týkající se zpracování osobních údajů v informačních systémech RASFF nebo
vašich práv v této oblasti, můžete kontaktovat Komisi na následující adrese:
Unit G.5 – Alerts, Traceability and Committees
Directorate-General Health & Food Safety
European Commission
232, rue Froissart
B - 1040 Brussels
Belgium
sante-support-rasff-window@ec.europa.eu

8. Stížnost
Pokud chcete podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů, za které je zodpovědný národní
dozorový orgán jako člen sítě RASFF, obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo v ČR:
Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
posta@uoou.cz

