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Meddelande till registrerade som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EU)
nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien
(2015/C 175/04)
De registrerade ombedes uppmärksamma följande information i enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 45/2001 (1):
Den rättsliga grunden för denna behandling är rådets förordning (EG) nr 36/2012 (2).
Den registeransvarige för denna behandling är Europeiska unionens råd företrätt av generaldirektören för GD C (utrikes
frågor, utvidgning och civilskydd) vid rådets generalsekretariat och den avdelning som anförtrotts behandlingen är enhet
1C vid GD C som kan kontaktas på följande adress:
Europeiska unionens råd
Generalsekretariatet
GD C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat/Wetstraat 175
1048 Bryssel
BELGIEN
E-post: sanctions@consilium.europa.eu
Syftet med behandlingen är att upprätta och uppdatera förteckningen över personer som omfattas av restriktiva åtgärder
enligt förordning (EG) nr 36/2012.
De registrerade är de fysiska personer som uppfyller de kriterier för uppförande på förteckningen som fastställs i den
förordningen.
De personuppgifter som samlats in omfattar uppgifter som är nödvändiga för en korrekt identifiering av den berörda
personen, motiveringen och andra uppgifter i samband med detta.
De personuppgifter som samlats in får om så krävs lämnas ut till Europeiska utrikestjänsten och kommissionen.
Utan att det påverkar de begränsningar som föreskrivs i artikel 20.1 a och d i förordning (EG) nr 45/2001 kommer
ansökningar om tillgång samt ansökningar om rättelse eller invändning att besvaras i enlighet med avsnitt 5 i rådets
beslut 2004/644/EG (3).
Personuppgifterna kommer att bevaras i fem år från och med den dag då den registrerade har avförts från förteckningen
över personer som omfattas av frysningen av tillgångar eller åtgärdens giltighetstid har löpt ut, eller under den tid då
domstolsförfarande pågår i den händelse ett sådant har inletts.
De registrerade kan vända sig till Europeiska datatillsynsmannen i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.
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