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Az Európai Unió Hivatalos Lapja
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C 83/3

az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel
korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP tanácsi határozatban,
az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel
korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU tanácsi rendeletben előírt
korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére
(2019/C 83/03)

Az Európai Unió Tanácsa az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 16. cikkének megfelelően az
alábbi információt hozza az érintettek tudomására:
Ezen adatkezelési művelet jogalapja a (KKBP) 2019/354 tanácsi határozattal (2) módosított 2014/119/KKBP határozat (3),
valamint az (EU) 2019/352 tanácsi végrehajtási rendelettel (4) végrehajtott 208/2014/EU tanácsi rendelet (5).
Az adatkezelési művelet viszonylatában az adatkezelő szerv az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán belül a RELEX
Főigazgatóság (Külügyek, Bővítés és Polgári Védelem) 1.C osztálya, melynek elérhetősége a következő:
Council of the European Union
General Secretariat
RELEX.1.C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
e-mail: sanctions@consilium.europa.eu
A Főtitkárság adatvédelmi tisztviselője az alábbi e-mail-címen érhető el:
Adatvédelmi tisztviselő
data.protection@consilium.europa.eu
Az adatkezelési művelet célja a (KKBP) 2019/354 határozattal módosított 2014/119/KKBP határozatnak, valamint az
(EU) 2019/352 végrehajtási rendelettel végrehajtott 208/2014/EU rendeletnek megfelelően korlátozó intézkedések hatá
lya alá tartozó személyek jegyzékének a létrehozása és aktualizálása.
Az érintettek azok a természetes személyek, akik teljesítik a jegyzékbe vételnek a 2014/119/KKBP határozatban és
a 208/2014/EU rendeletben meghatározott kritériumait.
Az összegyűjtött személyes adatok magukban foglalják az érintett személy megfelelő azonosításához szükséges adatokat,
az indokolást, továbbá valamennyi ezzel kapcsolatos adatot.
Az összegyűjtött személyes adatok szükség esetén megoszthatók az Európai Külügyi Szolgálattal és a Bizottsággal.
Az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke szerinti korlátozások sérelme nélkül, az érintettek jogainak – például a betekintési
jognak, valamint a helyesbítéshez való jognak és a kifogásolási jognak – a gyakorlására az (EU) 2018/1725 rendelet az
irányadó.
A személyes adatokat az érintettnek a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékéből való törlésének,
illetve az intézkedés érvényessége lejártának időpontjától számított öt évig, illetve, ha az ügyben bírósági eljárás indult,
annak lezárulásáig őrzik meg.
A bírósági, közigazgatási vagy nem bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az érintettek az (EU) 2018/1725 rendeletnek
megfelelően panaszt tehetnek az európai adatvédelmi biztosnál (edps@edps.europa.eu).
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