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Znejte svá práva
Eurojust je orgánem Evropské unie (EU)
založeným v r. 2002 pro zlepšení účinnosti
příslušných orgánů v rámci členských států
EU při vyšetřování a trestním stíhání závažné
přeshraniční a organizované trestné činnosti.
Pro splnění svých úkolů Eurojust zpracovává
obrovské množství informací, často osobní povahy, týkající se podezřelých osob, odsouzených, svědků a obětí trestné činnosti.
Další informace naleznete na webu Eurojustu
na adrese: www.eurojust.europa.eu.
Společný kontrolní orgán (JSB) je nezávislým
dozorčím orgánem založeným článkem 23 Rozhodnutí o založení Eurojustu, který kolektivně
monitoruje aktivity Eurojustu týkající se zpracování osobních údajů a zajišťuje jejich výkon
v souladu s Rozhodnutím o zřízení Eurojustu.

Jaká máte práva?
Právo na přístup
Máte právo na přístup ke všem informacím,
které o vás Eurojust může vést, a můžete
požádat o kontrolu těchto informací. Uplatnění
tohoto práva nepodléhá žádným poplatkům.
Eurojust musí vaši žádost řešit do tří měsíců.
Eurojust však může odmítnout poskytnutí
přístupu k vašim informacím, je-li to nutné z
těchto důvodů:
a) umožnění plnění úkolů a povinností
Eurojustu
b) ochrana probíhajícího národního
vyšetřování
c) ochrana práv a svobod třetích stran.
Nejste-li spokojeni s rozhodnutím Eurojustu,
můžete proti tomuto rozhodnutí podat odvolání
ke Společnému kontrolnímu orgánu.
Právo na opravu, odstranění nebo
zablokování
Máte právo požádat Eurojust o opravu, zablokování nebo odstranění nesprávných nebo

neúplných údajů o vaší osobě. Nejste-li spokojeni s odpovědí Eurojustu, můžete věc předat
Společnému kontrolnímu orgánu do 30 dní po
obdržení rozhodnutí Eurojustu.
Kam směřovat žádost o přístup
Chcete-li uplatnit své právo na přístup, zašlete
písemnou žádost o přístup Eurojustu nebo
jednomu z níže uvedených příslušných orgánů
(www.eurojust.europa.eu/jsb-datarights.
htm#contacts). Můžete si vybrat na který z
těchto orgánů žádost zašlete a právo na přístup
bude uplatněno podle práva členského státu,
ve kterém se tento orgán nachází.
Podání odvolání
Chcete-li podat odvolání, zašlete písemné
odvolání do sekretariátu Společného kontrolního orgánu do 30 dní po obdržení rozhodnutí Eurojustu. Ve vašem dopise adresovaném
Společnému kontrolnímu orgánu musíte uvést
proč podáváte odvolání. Musí z něho být
zřejmé následující informace: kdo odvolání
podává, proti čemu se odvoláváte a z jakého
důvodu. K odvolání musíte přiložit všechny
podkladové dokumenty, které máte k dispozici. Své odvolání můžete kdykoliv vzít zpět.
Sekretariát Společného kontrolního orgánu
vám do čtyř týdnů od obdržení odvolání potvrdí
příjem a poskytne vám obecné informace o
odvolacím procesu.

Korespondenci zasílejte na
adresu:
Eurojust
JSB Secretariat
PO Box 16183
2500 BD The Hague
Netherlands
E-mail: jsb@eurojust.europa.eu

