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Identifikace žadatele 
 
 
U žádostí, u kterých je Agentura vydávajícím subjektem osvědčení, požaduje 
Agentura „Identifikaci žadatele“, aby měla jistotu, že žadatel je subjekt, který 
dle vnitrostátní legislativy může provozovat drážní dopravu a je oprávněn žádat 
o Jednotné osvědčení o bezpečnosti. 
 
 
 
• formulář právního subjektu spolu s příslušnými doklady (např. dokument 
potvrzující registraci společnosti nebo dokument potvrzující přidělení DIČ) pouze 
u žádostí, u kterých je Agentura vydávajícím subjektem osvědčení 
 
Formulář právního subjektu (LEF) je k dispozici na internetových stránkách Evropské 
komise na následujícím odkazu: 
 
https: //ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en 
 
Pokud jste již jednou podali žádost do jednotného kontaktního místa (OSS), 
nemusíte již formulář právního subjektu (LEF) znovu nahrávat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vybrat jaký jste subjekt: Fyzická osoba, Soukromoprávní subjekt, Veřejnoprávní 
 subjekt, Ochrana vašich osobních údajů 

Kliknout na: „Available languages (22)“ (Dostupné jazyky) 

Vybrat češtinu. 
Kliknout na: Download  (Stáhnout) 
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I. OSOBNÍ ÚDAJE

PŘÍJMENÍ ①

DD MM RRRR

MÍSTO NAROZENÍ ZEMĚ NAROZENÍ
(OBEC, MĚSTO)

DRUH DOKLADU TOTOŽNOSTI

  OBČANSKÝ PRŮKAZ CESTOVNÍ PAS ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ② JINÝ ③

VYDÁVAJÍCÍ ZEMĚ

ČÍSLO DOKLADU TOTOŽNOSTI

OSOBNÍ (RODNÉ) ČÍSLO ④

PSČ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA MĚSTO

REGION ⑤ ZEMĚ

TELEFON

E‐MAIL

II. OBCHODNÍ ÚDAJE Pokud ANO, uveďte příslušné obchodní údaje a přiložte kopie úředních dokladů.

  DIČ PLÁTCE DPH

  REGISTRAČNÍ ČÍSLO

  MÍSTO REGISTRACE: MĚSTO

ANO NE ZEMĚ

DATUM PODPIS

① Jak je uvedeno v úředním dokladu.

② Akceptováno pouze pro Velkou Británii, Irsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Island, Kanadu, Spojené státy americké a Austrálii.

③ Není‐li k dispozici jiný doklad totožnos : povolení k pobytu nebo diploma cký pas.

④ Viz tabulka s příslušnými názvy podle země.

⑤ Zde se uvádí pouze region, stát nebo provincie země, která není členským státem EU, s výjimkou států ESVO a kandidátských zemí.

VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ „PRÁVNÍ SUBJEKT“ PODEPIŠTE A PŘILOŽTE K NĚMU DOBŘE 

ČITELNOU FOTOKOPII DOKLADU TOTOŽNOSTI

PRÁVNÍ SUBJEKT

FYZICKÁ OSOBA

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OS. ÚDAJŮ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/privacy_statement_cs.pdf
Odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že jste byli informováni o zpracování vašich osobních údajů Evropskou komisí pro účetní a smluvní účely.

ADRESA TRVALÉHO 

BYDLIŠTĚ

  OBCHODNÍ NÁZEV

  (pokud je relevantní)

Podnikáte, ale nemáte samostatnou 

právní subjektivitu (např. jako 

samostatný obchodník, osoba 

samostatně výdělečně činná apod.), 

a poskytujete za těchto podmínek 

služby Evropské komisi nebo jiným 

orgánům, institucím či agenturám 

EU? 

Formulář prosím vyplňte VELKÝM HŮLKOVÝM PÍSMEM A LATINKOU.

JMÉNO ①

DATUM NAROZENÍ

V Z O R
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TABLE WITH CORRESPONDING FIELD DENOMINATION BY COUNTRY

ISO CODE PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER 

AT N/A 

BE N° d'identification du Registre national / Identificatienummer van het Rijksregister 

BG ЕГН- Единен граждански номер (ЕГН)  
Edinen grazhdanski nomer  

CY N/A 

CZ Rodné číslo (RČ) 

DE N/A 

DK Personnummer  (Da. CPR, Det Centrale Personregister) 

EE Isikukood (IK) 

ES Documento Nacional de Identidad (DNI)/Numero de identificacion fiscal(NIF)/Id.N° 

FI Finnish: Henkilötunnus (HETU), Swedish: Personbeteckning 

FR N/A 

GR N/A 

HR Osobni identifikacijski broj (OIB) 

HU N/A 

IE N/A 

IT Codice fiscale 

LT Asmens kodas 

LU N/A 

LV Personas kods 

MT Identify card number 

NL Burgerservicenummer (BSN) 

PL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) 

PT N° identificação civil 

RO Cod Numeric Personal (CNP) 

SE Personnummer 

SI Enotna matična številka občana (EMŠO) 

SK Rodné číslo (RČ) 
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ÚŘEDNÍ NÁZEV ①

ZKRATKA

PRÁVNÍ FORMA

 FOR PROFIT

 NON FOR PROFIT NGO  ②    ANO            NE

HLAVNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO ③

VEDLEJŠÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(pokud je relevantní)

 MĚSTO

 ZEMĚ

DATUM REGISTRACE HLAVNÍHO REGISTRAČNÍHO ČÍSLA
DD MM RRRR

DIČ

PSČ POŠTOVNÍ PŘIHRÁDKA MĚSTO

ZEMĚ TELEFON

E‐MAIL

DATUM RAZÍTKO

PODPIS POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE

① Vnitrostátní označení a jeho překlad do anglič ny nebo francouzš ny, pokud je k dispozici.

② NGO = nevládní organizace, vyplní se pouze u neziskové organizace.

③ Registrační číslo ve vnitrostátním obchodním rejstříku. Viz tabulka s příslušnými označeními oblas  podle zemí.

Odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že jste byli informováni o zpracování vašich osobních údajů Evropskou komisí pro účetní a smluvní účely.

VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PODEPIŠTE A PŘILOŽTE K NĚMU KOPIE ÚŘEDNÍCH DOKLADŮ (VÝPIS Z 

OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, SBÍRKA ZÁKONŮ, REGISTRACE K DPH,…).

ADRESA 

SÍDLA SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ NÁZEV
(pokud se liší)

SOUKROMOPRÁVNÍ SUBJEKT  

PRÁVNÍ SUBJEKT
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/privacy_statement_cs.pdfOCHRANA OS. ÚDAJŮ 

Formulář prosím vyplňte VELKÝM HŮLKOVÝM PÍSMEM a LATINKOU.

MÍSTO REGISTRACE HLAVNÍHO 

REGISTRAČNÍHO ČÍSLA

DRUH ORGANIZACE

V Z O R
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TABLE WITH CORRESPONDING FIELD DENOMINATION BY COUNTRY

ISO CODE MAIN REGISTRATION NUMBER 

AT 
Firmenbuchnummer (FN) 
ZentraleVereinregister (ZVR-Zahl) 
Ordnungsnummer 

BE 
Numéro d’entreprise 
Ondernemingsnummer 
Unternehmensnummer  

BG 
Булстат (Bulstat Code) 
Единен идентфикационен код (ЕИК/ПИК) 
Unified Identification Code (UIC) 

CY Αριθμός Εγγραφής 
Αριθμός  Μητρωου 

CZ Identifikační číslo (IČO) 

DE 

Handelsregister 
Genossenschaftsregister (Nummer de Firma) 
Vereinsregister (Nummer des Vereins) 
Nummer der Partnerschaft (Partnerschaftsregister) 

DK Det centrale virksomhedsregister (CVR-nummer) 

EE Registrikood 

ES HOJA number 

FI 
Yritys-ja yhteisotunnus (Y-tunnus) 
Företags- och organisationsnummer (FO-nummer) 
Business Identity code (Business ID) 

FR Immatriculation au Registre de Commerce et de Sociétés (RCS) 
Système Informatique du Répertoire des Entreprises (SIRENE) 

GB Company number 

GR ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ( Γενικού Εμπορικού Μητρώου) 
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α) 

HR 

Matični broj subjekta(MBS) 
Pod registarskim Brojem 
Matični broj obrta (MBO) 
Registarski Broj kakladnog 

HU Cégjegyzékszám 

IE Company number 
Grouping registration number in Ireland 

IT Repertorio Economico Amministrativo (REA) 

LT Kodas 

LU 
Registre de commerce et des sociétés RCS 
Numéro d’immatriculation 
Handelsregisternummer 

LV Vienotais Reģistrācijas Numurs 
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MT 
Registration number 
Register of Voluntary Organisation (Identification number) 

NL Kamer van Koophandel (KvK-nummer) 
Dossiernummer 

PL REGON  

PT Numero de identificaçao de pessoa colectiva (NIPC) 

RO Numar de ordine in registrul comertului 
Numarul inscrierii in registrul special 

SE Organisationsnummer 

SI Matična številka 

SK Identifikačné číslo (ICO) 
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ÚŘEDNÍ NÁZEV ②

ZKRATKA

HLAVNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO ③

VEDLEJŠÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(pokud je relevantní)

MĚSTO ZEMĚ

DATUM REGISTRACE HLAVNÍHO REGISTRAČNÍHO ČÍSLA
DD MM RRRR

DIČ

PSČ POŠTOVNÍ PŘIHRÁDKA MĚSTO

ZEMĚ TELEFON

E‐MAIL

DATUM RAZÍTKO

PODPIS POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE

① Veřejnoprávní subjekt S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU, což znamená, že veřejnoprávní subjekt se může sám zastupovat a jednat 

vlastním jménem a může také podat žalobu nebo na něj může být podána žaloba, může nabývat majetek a disponovat s ním 

či uzavírat smlouvy. Tento právní stav potvrzuje oficiální právní akt o zřízení subjektu (zákon, vyhláška atd.).

② Vnitrostátní označení a jeho překlad do anglič ny nebo francouzš ny, pokud je k dispozici.

③ Registrační číslo ve vnitrostátním obchodním rejstříku.

VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PODEPIŠTE A PŘILOŽTE K NĚMU KOPIE ÚŘEDNÍCH DOKLADŮ (USNESENÍ, ZÁKONA, VÝPIS Z OBCHODNÍHO

REJSTŘÍKU, SBÍRKA ZÁKONŮ, REGISTRACE K DPH,…).

ÚŘEDNÍ ADRESA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SUBJEKT ①

PRÁVNÍ SUBJEKT

MÍSTO REGISTRACE HLAVNÍHO 

REGISTRAČNÍHO ČÍSLA

OCHRANA OS. ÚDAJŮ         
Odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že jste byli informováni o zpracování vašich osobních údajů Evropskou komisí pro účetní a smluvní účely.

Formulář prosím vyplňte VELKÝM HŮLKOVÝM PÍSMEM a  LATINKOU.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/privacy_statement_cs.pdf

V Z O R
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EVROPSKÁ KOMISE 

OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V tomto prohlášení o ochraně soukromí jsou obsaženy informace 
ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů. 

Operace zpracování údajů: Soubory údajů o právnických osobách a bankovních účtech 

Správce údajů: BUDG.DGA1.C1 

Referenční číslo: DPR-EC-00301.1 

Obsah 

1. Úvod

2. Proč a jak Vaše osobní údaje zpracováváme?

3. Jaké jsou právní důvody pro zpracování Vašich osobních údajů a kterými právními
předpisy se při jejich zpracování řídíme?

4. Které osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme?

5. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

6. Jak zajišťujeme ochranu a zabezpečení Vašich osobních údajů?

7. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup a komu jsou dále zpřístupňovány?

8. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

9. Kontaktní údaje

10. Kde najdete podrobnější informace?
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1. Úvod

Evropská komise (dále jen „Komise“) je odhodlána chránit Vaše osobní údaje a respektovat Vaše 
soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu 
těchto údajů (a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001). 

Toto prohlášení vysvětluje, z jakých důvodů Komise Vaše osobní údaje zpracovává, jakým 
způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech poskytnutých 
osobních údajů, dále jak se tyto informace používají a jaká máte ve vztahu ke svým osobním 
údajům práva. Obsahuje také kontaktní údaje odpovědného správce údajů, u kterého můžete 
svá práva uplatnit, pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany 
údajů. 

Níže jsou uvedeny informace týkající se operace zpracování údajů „Soubory údajů o právnických 
osobách a bankovních účtech“, kterou provádí oddělení BUDG.DGA1.C1.  

2. Proč a jak Vaše osobní údaje zpracováváme?

Účel operace zpracování údajů: Evropská komise a z pověření také Generální ředitelství pro 
rozpočet (GŘ BUDG), a zejména oddělení C1 (Soubory údajů o právnických osobách a 
bankovních účtech), shromažďuje a používá Vaše osobní údaje pro validaci jejich právní 
existence a pro ujištění, že v systému neexistují zdvojené údaje. 

Veškeré finanční a smluvní transakce, které provádí útvary Komise a externí subjekty a při 
kterých se používá Ústřední finanční systém Evropské komise (ABAC), vyžadují identifikaci 
jedinečného kódu o právnické osoby. Za účelem provádění plateb Komise rovněž shromažďuje 
údaje o bankovních účtech.  

Systém pro finanční transparentnost – internetový vyhledávač – zajišťuje transparentnost 
závazků přijatých Evropskou komisí. V takovém případě budou zveřejněny pouze informace o 
názvu, regionu, o výši poskytnutých finančních prostředků a o zadané smlouvě (v případě částek 
přesahujících 15 000 EUR a s výjimkou těchto kategorií výdajů: stipendia, přímá podpora 
vyplácená nejpotřebnějším fyzickým osobám, platby odborníkům v oblasti výzkumu a rozvoje, 
úhrady cestovních výdajů a výdajů na pobyt odborníků, výdaje související se zaměstnanci). 

Vezměte prosím na vědomí, že GŘ BUDG je společným správcem údajů spolu se subjektem, se 
kterým jste v kontaktu a který shromažďuje Vaše osobní údaje. 

3. Jaké jsou právní důvody pro zpracování Vašich osobních údajů a kterými právními
předpisy se při jejich zpracování řídíme?

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože toto zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se vztahuje na správce (čl. 5 odst. 1 písm. b)). 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, 
kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (finanční nařízení). Konkrétně 
článek 86 stanoví pravomoci a povinnosti účetního, pokud jde o vytváření a správu souborů 
jednotlivých právnických osob a uchovávání podpůrných dokumentů. Tyto soubory a podpůrné 
dokumenty obsahují  osobní údaje potřebné pro řádné a zákonné řízení plateb a pro zpětné 
získání částek.  

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1725&from=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1725&from=cs


Zpracování Vašich osobních údajů je rovněž nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní 
stranou, nebo pro přijetí opatření na Vaši žádost před uzavřením smlouvy (čl. 5 odst. 1 písm. c)). 

Pokud by se toto zpracování neprovedlo, nebylo by možné uzavřít ve prospěch subjektu údajů 
smlouvy či přijmout finanční rozhodnutí a nebylo by možné sledovat správné provádění těchto 
smluv či rozhodnutí. 

4. Které osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme?

Aby bylo možné provést operaci zpracování údajů, správce údajů, tj. oddělení C1 Generálního 
ředitelství pro rozpočet, shromažďuje tyto kategorie osobních údajů:  

• informace, které jste vyplnili ve formuláři právnické osoby, jakož i podpůrné dokumenty,
které jste poskytli (např. doklad totožnosti),

• informace, které jste vyplnili ve formuláři pro finanční identifikaci, jakož i podpůrné
dokumenty, které jste poskytli (tj. výpis z bankovního účtu).

5. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Správce údajů, tj. oddělení C1 Generálního ředitelství pro rozpočet, Vaše osobní údaje uchovává 
po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny, nebo dobu nutnou 
k dalšímu zpracování, a to konkrétně takto: 

• nejvýše 10 let po poslední transakci související s údaji týkajícími se fyzických osob jiných
než zaměstnanců Komise,

• až 100 let od data narození, pokud jde o zaměstnance Komise (aby bylo možné vyhovět
všem požadavkům, které mohou vyvstat po skončení platnosti smlouvy zaměstnance
nebo po jeho odchodu do důchodu).

6. Jak zajišťujeme ochranu a zabezpečení Vašich osobních údajů?

Všechny osobní údaje jsou uchovávány na serverech Evropské komise. Veškeré operace 
zpracování se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o 
bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi. 

Za účelem ochrany Vašich osobních údajů zavedla Komise řadu technických a organizačních 
opatření. Technická opatření zahrnují náležité kroky k zajištění bezpečnosti na internetu a 
ochrany před ztrátou údajů, jejich pozměněním nebo neoprávněným přístupem k nim, a to s 
přihlédnutím k riziku spojenému se zpracováním údajů a k povaze zpracovávaných osobních 
údajů. Organizační opatření zahrnují přístup k osobním údajům omezený na oprávněné osoby, 
jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely této operace zpracování. 

7. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup a komu jsou dále zpřístupňovány?

Přístup k Vašim osobním údajům se poskytuje zaměstnancům Komise odpovědným za 
provádění operace zpracování a oprávněným zaměstnancům podle zásady „vědět jen to 
nejnutnější“. Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby také 
dalšími dohodami o zachování důvěrnosti. 

Podle zásady „vědět jen to nejnutnější“ mají k Vašim údajům přístup všechny oprávněné útvary 
Komise, Evropská služba pro vnější činnost, poradní orgány a schvalující osoby Komise a externí 
subjekty, které používají systém ABAC a řeší finanční a účetní záležitosti. Vaše osobní údaje 
mohou být rovněž zaslány Útvaru interního auditu, Účetnímu dvoru, komisi pro řešení 
finančních nesrovnalostí, úřadu pro boj proti podvodům a všem dalším orgánům nebo 
subjektům odpovědným za audity či vyšetřování.  
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Kromě toho mohou být osobní údaje předány bankovním institucím za účelem provedení 
plateb uvedených ve smlouvě. Pokud žádáte o platbu na bankovní účet, který se nenachází v 
EHP, budou Vaše osobní údaje předány bankovním institucím ve třetí zemi v souladu s 
nařízením (EU) 2018/1725. Takové předávání údajů by se zakládalo zejména na rozhodnutí o 
odpovídající ochraně (článek 47), a pokud by takové rozhodnutí neexistovalo, na vhodných 
zárukách (článek 48), nebo by vycházelo z výjimek (čl. 50 odst. 1 písm. b) a c)).  

Prostřednictvím systému pro finanční transparentnost (FTS) bude veřejně přístupný omezený 
soubor informací o příjemcích v rámci přímého řízení (k dispozici na internetových stránkách FTS 
na portálu Europa). Zpřístupněny budou pouze některé závazky a platby překračující 
15 000 EUR. V takovém případě bude zveřejněn pouze název, region a výše poskytnutého 
financování. 

8. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jako tzv. „subjekt údajů“ máte podle kapitoly III (články 14 až 25) nařízení (EU) 2018/1725 
specifická práva, zejména právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu v 
případě, že jsou nepřesné nebo neúplné. V příslušných případech máte právo na vymazání svých 
osobních údajů, omezení jejich zpracování, vznesení námitky proti jejich zpracování a právo na 
přenositelnost údajů. 

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce údajů, nebo v případě sporu 
na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit i na evropského 
inspektora ochrany údajů. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny níže v bodě 9.  

V případě, že chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétními operacemi 
zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční číslo/čísla, viz bod 10 níže). 

9. Kontaktní údaje

- Správce údajů

Pokud chcete uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo pokud máte připomínky, 
otázky nebo obavy nebo pokud chcete podat stížnost týkající se shromažďování a používání 
Vašich osobních údajů, doporučujeme Vám obrátit se na našeho společného správce, konkrétně 
na útvar instituce nebo agentury Evropské unie, kterému jste údaje poskytli a který je 
odpovědný za jejich shromažďování a předávání Generálnímu ředitelství pro rozpočet.   

Obraťte se prosím rovněž na správce údajů, konkrétně Evropskou komisi a pověřené Generální 
ředitelství pro rozpočet (GŘ BUDG), a konkrétně oddělení C1, Soubory údajů o právnických 
osobách a bankovních účtech, a to prostřednictvím naší kontaktní stránky 
(https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_cs). 

- Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 se můžete 
obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu). 

- Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)

Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování Vašich osobních údajů ze strany správce údajů 
došlo k porušení Vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo podat stížnost u 
evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu). 
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10. Kde najdete podrobnější informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací 
zpracování osobních údajů Komisí, jež byly zdokumentovány a byly mu oznámeny. Rejstřík je 
k dispozici na této adrese: http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Tato konkrétní operace zpracování byla zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu 
osobních údajů pod tímto referenčním číslem: DPR-EC-00301. 
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