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BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER  

 
MEDDELELSE TIL BESØGENDE I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 

 

Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Sikkerhed tillægger beskyttelse af privatlivets fred og 
beskyttelse af personoplysninger stor vægt. Parlamentets sikkerhedsregler tilstræber at forbedre 
åbenheden og sikre overholdelse af lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger (Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2011 - EFT L 8.12.2001). 

Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Sikkerhed behandler personoplysninger, som er indhentet 
fra institutionens medlemmer, personale, leverandører og interne og eksterne partnere af følgende 
årsager: 

- Kontrol med adgangen til Parlamentets bygninger; 
- Efterforskning af sikkerhedshændelser, evaluering af trusler og risikoanalyse i Parlamentet. 

Retsgrundlaget for arbejdet i Generaldirektoratet for Sikkerhed er en række afgørelser fra 
Parlamentets Præsidium, navnlig Præsidiets afgørelse af 3. maj 2004 (som ændret).  

Bemærk venligst:  

(a) Alle, som ønsker at få adgang til Parlamentets lokaler, skal afgive for- og efternavn, fødselsdato, 
nationalitet og arten af og referencenummer på et officielt identitetsdokument. Det officielle 
identitetsdokument, som den enkelte besøgende fremlægger, kan scannes for at registrere 
oplysningerne eller bekræfte vedkommendes identitet.   

(b) Repræsentanter for interessegrupper, som ønsker at få adgang til Parlamentets bygninger, vil 
blive bedt om yderligere personlige oplysninger i overensstemmelse af reglerne for adgang til 
Parlamentets bygninger. Se også meddelelsen om beskyttelse af personoplysninger på 

"Akkreditering af repræsentanter for Interessegrupper (lobbyister) og den dertil hørende 

redegørelse om EU-institutionernes åbenhedsregister (se http://europa.eu/transparency-

register/index_en.htm), der indeholder navnene på de personer, som repræsenterer organisationer, 
og/eller selvstændige, som beskæftiger sig med udformning og gennemførelse af politikken på EU-
plan, og som Parlamentet har udstedt adgangskort til. 

(c) Parlamentet foretager video-overvågning for at forebygge, forhindre, styre og efterforske 

sikkerhedshændelser. Yderligere oplysninger om beskyttelse af personoplysninger i 

forbindelse med video-overvågning findes i bilaget - Notat om video-overvågning i Europa-
Parlamentet. 

(d) Personoplysninger, som indsamles om medlemmer, personale, leverandører og besøgende, vil 
ikke blive anvendt til andre formål end dem, der er angivet ovenfor. De vil ikke blive videregivet til 
tredjemand, medmindre det er nødvendigt for udførelsen af ovennævnte opgaver og efter 
forudgående tilladelse fra generaldirektøren for sikkerhed. Der træffes de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte fortroligheden af de behandlede personoplysningers 
og/eller for at forhindre, at de bliver misbrugt af tredjemand. 

(e) De indsamlede personoplysninger opbevares i en begrænset tid og destrueres efter udløbet af 
opbevaringsperioden, der fastsættes som følger: 

- Personoplysninger i forbindelse med anmodninger om akkreditering i overensstemmelse med 
litra a) og b): Længden af akkrediteringsperioden plus et år (kan forlænges til to år i særlige 
tilfælde) for at kunne foretage en eventuel sikkerhedsundersøgelse og risikoanalyse.  

file:///C:/Users/Chourigan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/222MGY7M/&quot;http:/www.europarl.europa.eu/security_access.html&quot;
file:///C:/Users/Chourigan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/222MGY7M/&quot;mailto:Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu&quot;
http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm
http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm


           DA 

- Personoplysninger (billeder) i forbindelse med video-overvågningssystemet, se venligst 
bilaget. 

- Personoplysninger i forbindelse med en sikkerhedshændelse: Ti år sammen med 
undersøgelsesrapporten. 

(f) Alle (registrerede) har ret til at få adgang til og i givet fald berigtige deres personoplysninger samt 
andre rettigheder som f.eks. retten til at afvise (på grundlag af uimodstridelige årsager i forbindelse 
med deres personlige situation), at deres personoplysninger behandles, og til at få dem slettet, hvis 
det er behørigt begrundet. 

(g) Generaldirektoratet for Sikkerhed kan begrænse udøvelsen af de i litra f) anførte rettigheder, hvis 
det ville hindre gennemførelsen af sikkerhedsundersøgelse eller skabe urimelige operationelle risici 
for Europa-Parlamentet. Et afslag skal formelt begrundes over for den registrerede af den 
registeransvarlige på dette grundlag. Den registrerede har ret til at gøre indsigelse over for Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. 

 
For at udøve denne ret eller for at indhente Yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse direkte 
til:  
 
Generaldirektoratet for Sikkerhed 
Europa-Parlamentet 
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60  
B-1047 Bruxelles 
Belgien 
E-mail: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu  
Webside: http://www.europarl.europa.eu/Security_Access.html 
Tlf: +32 2 28 43944 
 
 
Europa-Parlamentets kontor for databeskyttelse (Data Protection Service)  
Europa-Parlamentet  
KAD 02G028 
L-2929 Luxembourg   
E-mail: data-protection@ep.europa.eu  
Webside: http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/default_en.htm  
Tlf: +352 4300 23595 
 
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60 
B-1047 Bruxelles  
E-mail: edps@edps.europa.eu  
Webside: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 
Tlf: +32 2 28 31900 
 
 

Bruxelles, september 2014 
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BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER  
 

BILAG - NOTAT OM VIDEOOVERVÅGNING I EUROPA-PARLAMENTET 

Dette er et sammendrag af hovedpunkterne i Europa-Parlamentets video-overvågningssystem og 
tjener blot til orientering. Den samlede video-overvågningspolitik kan konsulteres på internettet på 
http://www.europarl.europa.eu/Security_Access.html eller rekvireres ved henvendelse til 

Generaldirektoratet for Sikkerhed, hvis adresse og andre kontaktoplysninger er angivet nedenfor.  
 
 
1 - Den registeransvarliges identitet  
 
Den registeransvarlige er Europa-Parlamentets Generaldirektoratet for Sikkerhed. 
Kontaktoplysningerne er angivet nedenfor. 
 
 
2 - Kort beskrivelse af dækningen med video-overvågningssystemet  
 
Placeringen af kameraerne og optagevinklerne er baseret på en metodisk risikoanalyse og en 
konsekvensanalyse for personoplysninger, så det sikres, at kameraerne kun er rettet mod de mest 
relevante steder inden for og uden for bygningerne som f.eks. hovedindgangen, nød- og 
brandudgange og indkørslen til parkeringskælderen samt i nærheden af visse vigtige trappeskakter, 
forbindelsespunkter og visse særlig vigtige eller begrænsede områder, der kræver yderligere 
sikkerhed. I meget sjældne tilfælde og på meget strenge betingelser kan der midlertidigt opstilles 
enkeltkameraer, som ikke er forbundet til video-overvågningssystemet, i forbindelse med en 
igangværende efterforskning.  
 
 
3 - Retsgrundlaget for video-overvågningen  
 
Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelser af 6. december 2002, af 3. maj 2004 og 6. juli 2011, 
samt den videoovervågningspolitik, som blev vedtaget den 20. april 2013 med efterfølgende 
ændringer. 
 
 
4 - De indsamlede oplysninger og formålet med video-overvågningen  
 
Indsamlede oplysninger: Optagelser (med angivelse af tidspunkt, dato og sted). 
 
Formål: Europa-Parlamentet anvender video-overvågning af sikkerhedshensyn og til adgangskontrol. 
Video-overvågningssystemet hjælper til med at kontrollere adgangen til bygningerne og sikre 
sikkerheden i bygningerne for medlemmer, personale og besøgende og for udstyr og dokumenter, 
der er placeret eller oplagret i disse bygninger.  Video-overvågningssystemet hjælper til med at 
forebygge, forhindre, styre og om nødvendigt efterforske sikkerhedshændelser, eventuelle trusler og 
uautoriseret fysisk indtrængen, herunder uautoriseret adgang til sikre lokaler eller beskyttede 
værelser, it-infrastruktur og operationelle oplysninger samt mod tyveri og fysiske overgreb.  
 
Begrænsninger: Parlamentet overvåger ikke områder, hvor der kan forventes en høj grad af respekt 
for privatlivets fred. Kontrollen uden for bygningerne i Belgien, Luxembourg og Frankrig er begrænset 
til et minimum af omgivelserne. Systemet anvendes ikke til at føre tilsyn med medarbejdernes arbejde 
eller til at kontrollere deres tilstedeværelse. Systemet anvendes heller ikke til efterforskning eller i 
disciplinærsager, medmindre der er tale om en sikkerhedshændelse eller kriminel adfærd.  
 
 
5 - Hvem har adgang til optagelserne, og hvem kan de vises til?  
 
Hvem har adgang til optagelserne: Interne autoriserede sikkerhedsmedarbejdere og eksterne 
autoriserede sikkerhedsvagter og vedligeholdelsespersonale.  
 
Forevisning og overførsel: De oplysninger, der er indsamlet gennem Parlamentets video-
overvågningssystem kan forevises for de øvrige EU-institutioners sikkerhedstjeneste og til 
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sikkerheds-, rets- og politimyndighederne i EU-medlemsstaterne i forbindelse med igangværende 
undersøgelser eller for at efterforske eller retsforfølge kriminelle handlinger. Alle overførsler og 
forevisninger uden for Generaldirektoratet for Sikkerhed skal registreres og underkastes en 
omhyggelig evaluering af nødvendigheden af en sådan overførsel. 
 
 
6 - Hvordan beskyttes og sikres oplysningerne?  
 
Der træffes hele tiden tekniske og fysiske foranstaltninger for at garantere sikkerheden i systemet og 
beskyttelsen af oplysningerne. Adgang til videooptagelserne og/eller det tekniske udstyr til video-
overvågningen er begrænset til autoriserede medarbejdere og individuelle adgangsprofiler 
bestemmer, hvem der har lov til at udføre hvilke operationer.   
 
 
7 - Hvor længe opbevares optagelserne?  
 
Optagelserne opbevares i maksimalt to måneder. Hvis optagelser skal opbevares længere i 
forbindelse med yderligere efterforskninger eller som bevis i forbindelse med en sikkerhedshændelse, 
kan de opbevares, så længe efterforskningen forløber, og i givet fald arkiveres sammen med 
undersøgelsesrapporten i indtil ti år. 
 
 
8 - Hvordan kan registrerede kontrollere, ændre eller slette deres personoplysninger og i givet 
fald anke?  
 
Man kan henvende sig til Generaldirektoratet for Sikkerhed med samtlige spørgsmål vedrørende 
video-overvågningssystemet og behandlingen af personoplysninger. Medlemmer af offentligheden 
har ret til at få adgang til deres personoplysninger og til at rette eller supplere dem på visse 
betingelser, der nærmere er beskrevet i politikken for video-overvågning. Anmodninger om adgang, 
ændring, blokering og/eller slettelse af personoplysninger bedes rettet til: 
 
Generaldirektoratet for Sikkerhed 
Den datatilsynsførende for video-overvågning 
Europa-Parlamentet 
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60  
B-1047 Bruxelles 
Belgien 
E-mail: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu  
Tlf: +32 2 28 31171 
Fax: +32 2 28 46940 
 
Alle har ret til at klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, hvis e-mail-adresse er: 
edps@edps.europa.eu, hvis de mener, at deres rettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 er 
blevet krænket som følge af Europa-Parlamentets behandling af deres personoplysninger. Vi 
henstiller dog, at man først forsøger at opnå det ønskede ved at henvende sig til Generaldirektoratet 
for Sikkerhed (se nedenfor) og/eller Europa-Parlamentets Datatilsynsførende, tlf. +352 4300 23595 
eller e-mail: data-protection@ep.europa.eu.  
 
 
9 - Hyperlink vedrørende Parlamentets video-overvågningssystem og beskyttelse af 
personoplysninger  
 
Europa-Parlamentet Video-overvågningspolitik:  
http://www.europarl.europa.eu/Security_Access.html   
 
Retningslinjer for video-overvågning fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse:  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
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