OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCE EPC
EPC – konto osobiste i rozpatrywanie wniosków
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1.

Czym jest EPC?

To oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy gromadzenia i przetwarzania danych związanych z
europejską legitymacją zawodową (EPC).
EPC to elektroniczna procedura, za pomocą której możesz udowodnić, że pomyślnie przeszedłeś
wszystkie kontrole administracyjne, a Twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane przez kraj UE, w
którym chcesz pracować na stałe (państwo przyjmujące), lub jest to dowód na to, że spełniłeś
warunki w celu wykonywania pracy tymczasowej w tym kraju.
Podstawa prawna przetwarzania danych związanych z EPC została określona w dyrektywie
2005/36/WE oraz w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/983.
Przetwarzanie danych osobowych związanych z EPC jest konieczne i zgodne z prawem na mocy art. 5
lit. a) i b) oraz art. 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.
Aby móc złożyć wniosek o wydanie EPC, należy najpierw założyć konto w systemie ECAS (System
Uwierzytelniania Komisji Europejskiej). Konto ECAS umożliwia bezpieczny dostęp do konta EPC, za
pośrednictwem którego można podawać swoje dane osobowe i kontaktowe oraz zarządzać
wnioskami o wydanie EPC. Kiedy złożysz wniosek, natychmiast zostanie on razem z Twoimi danymi
osobowymi przesłany do systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) do rozpatrzenia
przez właściwe organy. Wszystkie dane, w tym dane osobowe, są przechowywane na serwerach
Komisji Europejskiej.
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2.

3.

Które przepisy o ochronie danych odnoszą się do EPC?


Rozporządzenie w sprawie IMI (wnioski są przesyłane do systemu IMI, w którym są
rozpatrywane przez właściwe organy krajowe)



Dyrektywa UE 95/46/WE (oraz odpowiednie wykonawcze akty krajowe) reguluje kwestie
przetwarzania danych osobowych przez organy krajowe



Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 reguluje kwestie przetwarzania danych przez Komisję
Europejską

Jakie dane gromadzimy i jak je przetwarzamy?

Dane osobowe, które są podawane za pośrednictwem konta EPC i które po złożeniu wniosku zostaną
przesłane do systemu IMI do rozpatrzenia przez właściwe organy, obejmują:
 imię, nazwisko, nazwisko rodowe*, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;
 dane dotyczące dowodu tożsamości (np. numer dowodu tożsamości/paszportu, data
ważności*);
 dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy*, kraj zamieszkania,
preferowany język automatycznych powiadomień e-mailem, znane języki*);
 dalsze informacje dotyczące poszczególnych wniosków o wydanie EPC (w tym odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i tytuły zawodowe). W należycie uzasadnionych przypadkach
dotyczących tymczasowego świadczenia usług zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy 2005/36/WE
organy kraju przyjmującego mogą wymagać udostępnienia szczegółowych danych dotyczących
ubezpieczenia albo oświadczenia o znajomości języka*;
 dokumenty potwierdzające, które mogą być wymagane przez państwa członkowskie zgodnie z
dyrektywą 2005/36/WE i rozporządzeniem 2015/983.
Ponadto właściwe organy rozpatrujące w systemie IMI Twój wniosek o wydanie EPC również mogą
wprowadzać do Twoich wniosków następujące dane (które będą się wyświetlać także na Twoim
koncie EPC):
 wymagane dokumenty potwierdzające, które organy te mogą same wydawać;
 informacje na temat istniejących sankcji dyscyplinarnych lub środków prawa karnego, które
dotyczą zakazu lub ograniczenia wykonywania danej działalności zawodowej (zgodnie z art. 4e
dyrektywy 2005/36/WE i z zastrzeżeniem art. 8 dyrektywy 95/46/WE). Chodzi tu o dane na
temat: zawodu, organu krajowego, który wydał decyzję, kraju wydania decyzji, charakteru i
czasu trwania sankcji (okresowych lub stałych).

* oznacza dane nieobowiązkowe.
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4.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje konto EPC jest kontem prywatnym, zabezpieczonym osobistą nazwą użytkownika i hasłem
ECAS. Tylko Ty masz do niego dostęp.
Po złożeniu wniosku o wydanie EPC zostanie on (razem z Twoimi danymi osobowymi) przekazany za
pośrednictwem systemu IMI do wyznaczonego organu w Twoim kraju pochodzenia. Po sprawdzeniu
wniosku przez organ w kraju pochodzenia wniosek zostanie przekazany wyznaczonemu organowi w
kraju przyjmującym. Jeżeli w oparciu o informacje zawarte we wniosku wyznaczony organ stwierdzi,
że Twój wniosek powinien zostać rozpatrzony przez inny organ w systemie IMI, zostanie on do niego
przesłany.
Organy są wyznaczane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4a ust. 6 dyrektywy 2005/36/WE.
Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie organy bezpośrednio uczestniczące w
rozpatrywaniu wniosku. Choć wszystkie dane są zapisywane na serwerach Komisji Europejskiej,
Komisja nie ma dostępu do Twoich danych osobowych.

5.

Jakie są Twoje prawa i jak możesz ich dochodzić?

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 i dyrektywą 95/46/WE każdy ma prawo dostępu do
swoich danych oraz do ich sprostowania.
Poprzez osobiste konto EPC możesz uzyskać bezpośredni dostęp do wszystkich swoich danych
osobowych. Swoje dane osobowe możesz edytować za pośrednictwem osobistego konta do
momentu złożenia pierwszego wniosku o wydanie EPC. Po złożeniu tego wniosku nie będziesz już
mieć możliwości zmiany swoich danych osobowych oprócz danych kontaktowych. Za pomocą funkcji
„Prośba o aktualizację” możesz poprosić organy kraju rozpatrującego Twój wniosek o wprowadzenie
zmian w Twoich danych osobowych.
Swoje dane kontaktowe możesz aktualizować w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego
konta EPC. Informacje na temat usunięcia danych osobowych znajdują się poniżej w pkt 6 – „Jak
długo przechowywane są Twoje dane osobowe?”.
W razie sporów dotyczących Twoich danych osobowych możesz zwrócić się do administratora danych
lub do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (ich dane kontaktowe są podane w pkt. 8 poniżej).

6.

Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu, gdy wystąpisz o usunięcie swojego konta
osobistego EPC. Możesz to zrobić w dowolnym momencie na stronie „Moje konto” po zalogowaniu
się na swoje konto EPC.
Jeżeli nie złożyłeś dotychczas żadnego wniosku i prosisz o usunięcie konta, wszystkie Twoje dane
zostaną bezzwłocznie usunięte.
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Jeżeli występujesz o usunięcie swojego konta po tym, jak złożyłeś jeden lub więcej wniosków, wnioski
te wraz z ewentualnymi wydanymi zaświadczeniami EPC zostaną oznaczone jako anulowane, a
odpowiednie organy zostaną o tym poinformowane. Twoje dane osobowe pozostaną widoczne w
systemie IMI przez kolejne sześć miesięcy po tym, jak odpowiednie organy potwierdzą otrzymanie
Twojego wniosku o usunięcie z systemu IMI. Dane zostaną następnie zablokowane na następne 18
miesięcy (nie będą dostępne za pośrednictwem interfejsu IMI) i po upływie tego okresu – trwale
usunięte (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie IMI).
Anonimowe dane dotyczące wniosku o wydanie EPC zostaną zachowane w systemie IMI do celów
statystycznych.
Usunięcie konta EPC nie ma wpływu na konto ECAS. Po usunięciu konta EPC możesz usunąć swoje
konto ECAS. W tym celu należy kliknąć na link „Moje konto” na stronie głównej ECAS.

7.

Jak chronione są Twoje dane osobowe?

Wszystkie dane w formacie elektronicznym (wiadomości e-mail, dokumenty, zaktualizowane zbiory
danych itd.) są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej. Eksploatacja tych serwerów jest
zgodna z decyzją Komisji Europejskiej C(2006) 3602 z dnia 16 sierpnia 2006 r. dotyczącą
bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych lub udostępnianych przez Komisję.

8.

Dane kontaktowe

Osobiste konto EPC i system IMI są udostępniane przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds.
Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP. W przypadku uwag, pytań, jakichkolwiek
obaw lub zażaleń związanych z gromadzeniem i wykorzystywaniem Twoich danych osobowych
prosimy o kontakt z administratorem danych pod adresem:
The Data Controller:
European Commission,
Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs,
Unit R.4 - Single Market Service Centre
B-1049 Bruksela
GROW-IMI@ec.europa.eu
Inspektor ochrony danych Komisji Europejskiej: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS): edps@edps.europa.eu.
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