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1. Namen in področje uporabe politike videonadzora

Evropski parlament (v nadaljevanju EP) uporablja sistem videonadzora, s katerim
preprečuje, odvrača in obvladuje ter raziskuje incidente, povezane z varnostjo in
zaščito, hkrati pa ščiti osebe, lastnino in dokumente pred požari, krajo, vdori, napadi
ali drugimi grožnjami. Sistem videonadzora, s katerim se nadzorujejo določeni
prostori in dogodki, dopolnjuje druge klasične ukrepe za varnost in nadzor dostopa in
spada k ukrepom, ki podpirajo širšo varnostno politiko Evropskega parlamenta.

Za obdelavo podatkov, pridobljenih z videonadzorom, je pristojen oddelek za oceno
tveganja, ki je del generalnega direktorata EP za varnost in zaščito.

Politika videonadzora je opis sistema videonadzora v Evropskem parlamentu,
njegovega namena in uporabe ter varnostnih ukrepov, ki jih Parlament uporablja za
varstvo osebnih podatkov in zasebnosti oseb v tej instituciji in njeni neposredni
bližini.

Določbe te politike videonadzora veljajo za tri kraje dela Evropskega Parlamenta, in
sicer Luksemburg, Strasbourg in Bruselj.

2. Kako zagotavljamo, da je naš sistem videonadzora zasnovan tako, da
upošteva vprašanja zasebnosti in varstva podatkov ter skladnosti z
zakonodajo o varstvu podatkov?

2.1. Pregled obstoječega sistema
Evropski parlament je sistem videonadzora uporabljal, še preden je evropski
nadzornik za varstvo podatkov marca 2010 objavil smernice zanj (v nadaljnjem
besedilu: smernice). Parlament z rednimi pregledi preverja, ali so njegovi postopki
usklajeni s priporočili iz smernic (oddelek 15), da bi tako izboljšal svoje standarde
varstva podatkov.

Smernice evropskega nadzornika za varstvo podatkov so na voljo na spletu:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines

2.2. Skladnost
Evropski parlament obdeluje slike v skladu s smernicami in Uredbo (ES) št. 45/2001
o varstvu osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti.

2.3. Notranji pregled sistema CCTV in varstva podatkov
Na sistemu CCTV Evropskega parlamenta je bil opravljen celovit pregled vsake
posamezne kamere. Za vsako kamero je bila opravljena analiza tveganj (za varnost
in zaščito) ter ocena učinka. Na podlagi obeh analiz in zaradi zmanjšanja nadzora v
prostorih, ki niso pomembni za predvideni namen, je bil položaj kamer in njihov zorni
kot prilagojen, ukinjen ali potrjen.
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Poleg tega je bil opravljen temeljit pregled, ali so prakse Evropskega parlamenta
glede varstva podatkov, pridobljenih z videonadzorom, primerne in skladne z
določbami uredbe in smernic. Ker Parlament pred pregledom še ni imel politike
videonadzora, je ta politika nastala na podlagi pregleda.

2.4. Uradno obvestilo o skladnosti za evropskega nadzornika za varstvo
podatkov
Ob namestitvi ali znatni spremembi sistema videonadzora generalni direktorat EP za
varnost in zaščito ob pomoči uradne osebe za varstvo podatkov opravi uradno oceno
varstva podatkov in če je potrebno, o tem predhodno obvesti evropskega nadzornika
za varstvo podatkov.

Ta politika videonadzora in vse njene pomembnejše spremembe se posredujejo
evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov. Takšna izmenjava informacij z
nadzornikom šteje za uradno obvestilo o skladnosti Evropskega parlamenta na
področju videonadzora.

2.5. Stiki s pristojnimi organi za varstvo podatkov v državah članicah
Politika videonadzora je bila po sprejetju poslana pristojnim organom v Belgiji,
Franciji in Luksemburgu. Vsi morebitni pomisleki teh organov bodo upoštevani pri
njenih prihodnjih pregledih.

2.6. Odločitev in posvetovanje
Odločitev, da se ohrani obstoječi sistem videonadzora, preverijo obstoječe prakse,
opredelijo posebne usmerjene prilagoditve, s katerimi bi se raven skladnosti še
zvišala, ter sprejmejo varnostni ukrepi, ki so opisani v tej politiki videonadzora, so
organi Evropskega parlamenta sprejeli po posvetovanju z:

 uradno osebo Evropskega parlamenta za varstvo podatkov;
 evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

Evropski parlament je v tem postopku odločanja:

 pokazal, da je potreben sistem videonadzora, kakršen je predlagan v tej politiki;
 zagotovil, da je njegov namen zakonit;
 preučil druge možnosti in sklenil, da je po sprejetju zaščitnih ukrepov za varstvo

osebnih podatkov, predlaganih v tej politiki, uporaba obstoječega sistema
videonadzora nujna in ustreza namenom, opisanim pod točko 1 (zgoraj);

 obravnaval pomisleke organizacij, s katerimi se je posvetoval.

Evropski parlament bo prek mreže dopisnikov za varnost o tej politiki videonadzora
obvestil druge deležnike, tudi odbor uslužbencev Evropskega parlamenta, ter
upošteval njihove morebitne pripombe pri nadaljnjem oblikovanju te politike.

2.7. Preglednost
Politika videonadzora ima dve različici: eno za omejeno rabo in to, ki je javna in
objavljena na spletnem in intranetnem mestu.
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Javna različica politike videonadzora lahko vsebuje povzetke informacij v zvezi z
določenimi temami. Informacije so iz javne različice izpuščene le, če za to obstajajo
utemeljeni razlogi in če je nujno treba ohraniti zaupnost (npr. iz varnostnih razlogov,
da se ohrani zaupnost občutljivih informacij ali varuje zasebnost posameznikov).

2.8. Redni pregledi
Generalni direktorat za varnost in zaščito bo redne preglede varstva podatkov
opravljal vsaki dve leti. Z njimi bo znova ocenil, ali:

 je sistem videonadzora še vedno potreben;
 sistem še vedno služi prvotnemu namenu;
 še vedno ni drugih ustreznih alternativ.

Pri rednih pregledih bodo obravnavana tudi druga vprašanja iz prvega poročila o
pregledu, predvsem vprašanje, ali je naša politika videonadzora še vedno skladna z
uredbo in smernicami (pregled ustreznosti) in ali se izvaja v praksi (pregled
skladnosti).

2.9. Tehnološke rešitve, ki spoštujejo zasebnost
Evropski parlament bo pri naročanju nove opreme za sistem in kadar je možno
pozoren na najboljše razpoložljive tehnološke rešitve, ki spoštujejo zasebnost.

Parlament na podlagi analize tveganj in ocene učinka o varstvu podatkov že izvaja in
izboljšuje tehnološke in postopkovne rešitve, ki spoštujejo zasebnost, denimo:

 zaznavanje gibanja;
 omejen dostop do sistema;
 tveganju prilagojena ločljivost kamer (najnižja možna ločljivost glede na predmet,

ki naj bi ga varovala).

3. Katera območja so pod nadzorom?

Položaj kamer in njihov zorni kot temelji na metodološki analizi tveganja in oceni
učinka o varstvu podatkov, kar zagotavlja, da so kamere usmerjene zgolj v
najpomembnejše točke v notranjosti zgradb in zunaj njih (točka 2.3. zgoraj).

Kamere so nameščene tako, da nadzirajo vhode v zgradbe in izhode iz njih (glavni
vhodi, izhodi v sili in požarni izhodi ter vhod v garažno hišo). Nameščene so tudi na
več pomembnih stopniščih ali prehodih in blizu nekaterih pomembnejših prostorov,
kjer so potrebni dodatni varnostni ukrepi, kot so tisti, kjer so shranjene večje količine
denarja, občutljive sejne sobe in prostori z omejenim dostopom.

Prostorov, za katere se pričakuje višja raven zasebnosti, kot so posamezne pisarne
ali prostori za prosti čas, načeloma ne nadzorujemo, razen v zelo redkih primerih in
pod strogimi pogoji, ki so opisani pod točko 4.4. Prostorov, za katere se pričakuje
zelo visoka raven zasebnosti, kot so sanitarije, ne nadzorujemo nikoli.

Obseg nadzora zunaj naših zgradb na ozemlju Belgije, Luksemburga in Francije je
kar se da omejen.
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4. Katere osebne podatke zbiramo in s kakšnim namenom?

4.1. Tehnične specifikacije sistema
Evropski parlament uporablja klasičen sistem videonadzora. Vse kamere delujejo 24
ur na dan in sedem dni na teden. Kakovost posnetkov v večini primerov omogoča
prepoznavanje oseb v vidnem polju kamere. Posnetki so digitalni, kamere pa
opremljene tudi z detektorjem gibanja, ki beleži vsak premik, ki ga kamere zaznajo v
nadzorovanem prostoru, skupaj s podatki o času, datumu in kraju.

Ne uporabljamo visokotehnološke ali pametne tehnologije videonadzora, našega
sistema ne povezujemo z drugimi sistemi in ne uporabljamo tehnologije snemanja
zvoka ali „televizije zaprtega kroga (CCTV) z zvokom“ (smernice, 6.12.).

4.2. Namen nadzora
Evropski parlament uporablja videonadzor za namene varnosti in zaščite ter za
nadzor dostopa. Sistem videonadzora pomaga nadzorovati dostop do naših zgradb
ter zagotavljati varnost in zaščito naših zgradb, poslancev, osebja in obiskovalcev, pa
tudi lastnine in dokumentov, ki se nahajajo ali se hranijo v naših prostorih.

Sistem videonadzora pomaga preprečevati, odvračati, obvladovati in po potrebi
raziskovati incidente, povezane z varnostjo in zaščito, morebitne grožnje ali
nepooblaščen fizični dostop, tudi nepooblaščen dostop do varnih prostorov in
varovanih sob, informacijske infrastrukture ali informacij o delovanju.

Redna analiza tveganja, opravljena v skladu s celovitim konceptom varnosti
Evropskega parlamenta, potrjuje, da je z videonadzorom mogoče preprečevati,
odkrivati in raziskovati krajo opreme ali lastnine Evropskega parlamenta in njegovih
poslancev, osebja, pogodbenikov ali obiskovalcev, ter grožnje za varnost v njegovih
zgradbah.

4.3. Omejitev namena
Sistem se ne uporablja za namene, ki niso zgoraj opisani, se denimo ne uporablja za
nadzor dela zaposlenih ali njihove prisotnosti. Prav tako se ne uporablja kot
preiskovalno orodje razen v zgoraj opisanih primerih ali v disciplinskih postopkih,
razen če gre za resen varnostni incident ali kaznivo dejanje.

Posnetki se lahko posredujejo preiskovalnim organom v okviru uradne disciplinske ali
kazenske preiskave zgolj v izjemnih okoliščinah, kot je opisano v točki 6.5. spodaj.

4.4. Začasni in skrivni nadzor
V sistemu CCTV ni predviden začasni nadzor. Vendar lahko Evropski parlament v
zelo redkih primerih in le v skrajni sili, kadar je ogrožena varnost institucije, ter brez
kakršnekoli povezave s tem sistemom uporablja samostojen skrivni nadzor, ki pa je
časovno omejen. V primerih resnega ogrožanja varnosti ali če obstaja dvom o tem,
da dokazi oziroma domneve res podpirajo utemeljen sum dovolj resnega incidenta,
se izvede posvetovanje s pooblaščencem Parlamenta za varstvo podatkov. Kamere
se namestijo pod strogimi pogoji, ki zagotavljajo čim manjši vpliv na zasebnost: po
uradni pisni zahtevi osebe, pristojne za območje, ocenah tveganja in učinka
namestitve (ob zagotovilu, da stopnja tveganja odtehta vpliv na zasebnost) in
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predhodnem pisnem dovoljenju generalnega direktorja za varnost in zaščito.
Najdaljše možno obdobje za namestitev takšnih kamer je en mesec, potem je treba
omenjeni postopek ponoviti.
Ko so nameščene, takšne kamere lahko snemajo le v vnaprej določenih obdobjih in
uporabljajo funkcijo zaznavanja gibanja. Posnetki se pregledajo čim hitreje in najmanj
enkrat tedensko, pregledajo jih lahko samo uradniki EP, zadolženi za preiskavo.
Ustrezni posnetki so varno shranjeni skupaj s preiskavo do deset let, drugi posnetki
pa se nemudoma izbrišejo.
Po končani preiskavi so osebe, ki so bile prepoznane na posnetkih, pomembnih za
preiskavo, o tem obveščene. V primeru kaznivih dejanj ali grožnje tretjim stranem je
mogoče podatke posredovati varnostnim službam drugih institucij EU ali ustreznim
nacionalnim organom. Pred takšnim posredovanjem se opravi temeljita ocena
nujnosti in pridobi predhodno dovoljenje generalnega direktorja za varnost in zaščito.
Prejemnik podpiše obrazec o zaščiti podatkov.
Uporaba skrivnega nadzora je bila posredovana ENVP v predhodno preverjanje.
Obvestilo glede predhodnega preverjanja in mnenje ENVP sta priložena tej politiki.
Če v prihodnosti pride do dvomov v zvezi s vprašanji glede varstva podatkov, se
Parlament posvetuje z uradno osebo za varstvo podatkov.

4.5. Spletne kamere
Evropski parlament ne uporablja spletnih kamer za namene varnosti in zaščite.

4.6. Posebne kategorije podatkov
Evropski parlament s svojim sistemom videonadzora nima namena zbirati posebnih
kategorij podatkov, kot so rasa ali narodnost, politični nazor, vera ali filozofsko
prepričanje, članstvo v sindikatu ali podatki o zdravju ali spolni usmerjenosti.

Nadzor s sistemom CCTV je prostorsko omejen na najnujnejše za zagotavljanje
varnosti in zaščite v prostorih Evropskega parlamenta. Glede na to, da za prostore
Evropskega parlamenta velja visoka stopnja izpostavljenosti (območje je zlahka
dostopno), so vhodi vanj in območje okoli njega opremljeni s kamerami. Namen
uporabe teh kamer ni zbiranje ali obdelava posebnih kategorij podatkov ali nadzor
posameznikov, temveč preprečevanje, ocena in raziskovanje z varnostjo povezanih
incidentov. Upravljavci teh posebnih kamer se udeležijo usposabljanja v zvezi z
varstvom podatkov in temeljnimi pravicami.

5. Kateri so zakoniti razlogi in pravne podlage za videonadzor?

Uporaba sistema videonadzora je nujna za upravljanje in delovanje Evropskega
parlamenta (za varnost, zaščito in nadzor dostopa, točka 4.2. zgoraj), kot je zapisano
v sklepu predsedstva Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2002 in bolj
splošno v sklepu predsedstva Evropskega parlamenta z dne 3. maja 2004 in 6. julija
2011.

Politika videonadzora pa je del širših izvedbenih pravil in se kot taka redno
posodablja ali prilagaja glede na morebitne posebne grožnje, politične okoliščine in
tehnične možnosti.

Zaradi navedenega ima Evropski parlament zakonit razlog in točno določeno vrsto
postopkov za svoj sistem videonadzora.
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6. Kdo ima dostop do informacij in komu se lahko razkrijejo?

6.1. Varnostno in vzdrževalno osebje Evropskega parlamenta in zunanjih
izvajalcev
Del videonadzora Evropskega parlamenta opravljajo zunanji izvajalci.

Do videonadzora v živo na podlagi načela potrebe po seznanitvi imajo dostop
varnostniki, ki so na delovnem mestu in delajo za zunanjo varnostno službo. Zunanji
izvajalci imajo dostop do posnetkov le, če to izrecno odobri vodja oddelka za
obvladovanje tveganja ali vodja oddelka za varnost in zaščito.

Računalniški sistem CCTV zunanjim izvajalcem ne omogoča prenosa posnetkov na
zunanje medije (kot sta DVD ali naprave z bliskovnim pomnilnikom). Take operacije
lahko izvajajo le uradniki Evropskega parlamenta iz generalnega direktorata za
varnost in zaščito in se tudi vedno dokumentirajo.

Vzdrževanje sistema videonadzora prav tako izvaja pogodbenik, in sicer pod
nadzorom varnostnega uradnika Evropskega parlamenta.

Obveznosti obeh pogodbenikov (za varnost in vzdrževanje) v zvezi z varstvom
podatkov so zapisane in pravno zavezujoče. Pogodbenika morata prav tako
zagotoviti ustrezno usposobljenost svojega osebja v zvezi z varstvom podatkov.

6.2. Pravice do dostopa
Varnostna politika Evropskega parlamenta za videonadzor določa in dokumentira,
kdo ima dostop do posnetkov videonadzora in/ali tehnične infrastrukture sistema
videonadzora, v kakšen namen in kaj te pravice vključujejo. Dokument predvsem
opredeljuje, kdo ima pravico:

 gledati posnetke v živo;
 gledati shranjene posnetke;
 jih razmnoževati;
 prenašati na drug medij;
 brisati;
 spreminjati.

6.3. Usposabljanje na temo varstva podatkov
Vsi člani osebja s pravico do dostopa, tudi zunanji pogodbeni varnostniki in
vzdrževalci, se udeležijo usposabljanja o varstvu podatkov. Usposabljanje se
zagotovi tudi vsakemu novozaposlenemu članu osebja, za osebje s pravico do
dostopa pa se redno prirejajo delavnice o spoštovanju varstva podatkov.

6.4. Spoštovanje pravil zaupnosti
Vsak član osebja s pravico do dostopa, tudi člani osebja pogodbenikov, ki
vsakodnevno skrbijo za delovanje in vzdrževanje sistema CCTV, podpiše izjavo, s
katero se obveže, da bo spoštoval pravila zaupnosti in ne bo posredoval, kazal ali
kako drugače razkrival vsebine videoposnetkov nikomur razen pooblaščenim
prejemnikom.
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6.5. Prenosi, razkritja in registri
Informacije, zbrane z obdelavo osebnih podatkov, tudi posnetki sistema CCTV, se
lahko razkrijejo varnostnim službam drugih evropskih institucij ali varnostnim in
sodnim organom ali organom pregona držav članic EU, in sicer za potrebe tekočih
preiskav ali za raziskovanje in pregon kaznivih dejanj. Takšni prenosi se opravijo le
na zahtevo, rednih ali rutinskih prenosov pa ni.

Vsi prenosi in razkritja zunaj direktorata za varnost in zaščito se dokumentirajo,
podrobno pa se oceni tudi, ali so potrebni.

Vodstvo ali kadrovska služba nimata dostopa do sistema CCTV, razen za namene, ki
so opisani v tej politiki.

Do potrebe po uporabi shranjenih posnetkov (točka 4.2. zgoraj) lahko pride pri več
oddelkih generalnega direktorata, namreč pri oddelku za varnost in zaščito v Bruslju,
Strasbourgu in Luxembourgu, oddelku za razpošiljanje in oddelku za oceno tveganja.
Oba oddelka morata upoštevati postopke in zaščitne ukrepe za varstvo podatkov,
opisane v tej politiki, ter obvestila, ki jih generalni direktorat posreduje uradni osebi za
varstvo podatkov, hkrati pa vsak oddelek vodi lastne registre, opisane v tej politiki.

7. Kako varujemo in ščitimo informacije?

Da bi zagotovili varnost sistema videonadzora kot celote, vključno z osebnimi
podatki, pregledujemo in postopoma uvajamo številne tehnične in organizacijske
ukrepe.

Ti so podrobneje opisani v varnostni politiki za sistem videonadzora, ki se nanaša na
obdelavo podatkov. Varnostna politika Evropskega parlamenta za videonadzor je bila
zasnovana v skladu z oddelkom 9 smernic evropskega nadzornika za varstvo
podatkov o videonadzoru.

Izvajajo se vsi možni tehnični in fizični ukrepi, da se zagotovi varnost sistema in
zaščiti varstvo podatkov, med drugim:

 osebje (zunanji izvajalci in zaposleni v Parlamentu) zavezuje izjava o nerazkritju
in zaupnosti;

 uporabniki imajo pravico dostopa le do tistih virov, ki jih strogo potrebujejo za
izvajanje svojih nalog (načelo potrebe po seznanitvi);

 varnostna politika za videonadzor vsebuje posodobljen seznam vseh
funkcij/delovnih mest, ki imajo vedno dostop do sistema, ter opis njihovih pravic
do dostopa.

8. Kako dolgo hranimo podatke?

Obdobje hrambe se določi za vsako kamero posebej na podlagi analize tveganja in
ocene učinka o varstvu podatkov, traja pa največ dva meseca. To podaljšano
obdobje hrambe je bistvenega pomena za varnostne preiskave, saj se pritožbe v
številnih primerih vlagajo dalj časa po dogodku, ker uporabniki potujejo med
različnimi kraji dela.
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Če je posnetek treba shraniti za nadaljnjo preiskavo ali kot dokaz varnostnega
incidenta, ga je dovoljeno hraniti do konca preiskave in po potrebi skupaj s preiskavo
arhivirati do deset let. Hramba posnetkov se natančno dokumentira.

9. Kako obveščamo javnost?

9.1. Večslojni pristop
Javnosti (tistim, ki gredo mimo območja Evropskega parlamenta in/ali tistim, ki
vstopajo v njegove prostore ali njegovo garažno hišo) nudimo informacije o
videonadzoru na učinkovit in izčrpen način. V ta namen uporabljamo večslojni
pristop, ki je sestavljen iz naslednjih treh metod:

 na mestu snemanja so nameščena obvestila, ki javnost (pešce, voznike,
obiskovalce, osebje itd.) obveščajo o tem, da se izvaja nadzor, in nudijo bistvene
informacije o obdelavi podatkov;

 povzetek te politike videonadzora je na voljo pri sprejemnih pultih;
 politika videonadzora je na voljo na našem intranetu in na naših spletnih mestih

vsem, ki želijo vedeti več o uporabi videonadzora v naši instituciji.

Za dodatna vprašanja in informacije o pravnih sredstvih je na voljo elektronski
naslov.

9.2. Posebna obvestila za posameznike
Posamezniki prejmejo posamezna obvestila, da so bili prepoznani na videoposnetku
(na primer, da jih je varnostno osebje prepoznalo med varnostno preiskavo), če je
izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

 njihova identiteta je zabeležena v dosjejih;
 njihova identiteta se hrani dlje od običajnega obdobja hrambe;
 videoposnetek je uporabljen zoper posameznika;
 posnetki se posredujejo nekomu zunaj generalnega direktorata;
 identiteta posameznika se razkrije komurkoli zunaj generalnega direktorata.

Kljub temu se je posameznim obvestilom mogoče izogniti ali jih začasno odložiti, če
je to nujno zaradi varnosti in zaščite, denimo zaradi preprečevanja, raziskovanja,
odkrivanja in pregona morebitnega kaznivega ali terorističnega dejanja ali za druge
izjeme iz člena 20 uredbe.

V takem primeru in če obstaja dvom glede skladnosti s pravicami do varstva
podatkov, se generalni direktorat za varnost in zaščito obrne za nasvet na
evropskega nadzornika za varstvo podatkov.
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10. Kako lahko posamezniki preverijo, spremenijo ali izbrišejo svoje
podatke?

Državljani imajo pravico dostopati do svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo o njih,
ter jih popravljati ali dopolnjevati. Vse prošnje za dostop, popravek, blokiranje in/ali
izbris osebnih podatkov se pošljejo na spodnji naslov:

Evropski parlament
Generalni direktorat za varnost in zaščito
Oddelek za oceno tveganj
60, Rue Wiertz
B-1047 Bruselj
Elektronski naslov: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu
Telefon: +32 2 28 31171
Faks: +32 2 28 46940

Na dodatna vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov odgovarja generalni
direktorat za varnost in zaščito.

Generalni direktorat za varnost in zaščito odgovori na vprašanje v 15 koledarskih
dneh. Če to ni mogoče, prosilca v roku 15 dni obvesti o naslednjih korakih in razlogu
za zamudo. Tudi v najbolj zapletenih primerih bo direktorat odobril dostop ali pa bo
najkasneje v treh mesecih dokončno utemeljil, zakaj zavrača dostop. Službe se bodo
potrudile odgovoriti prej, zlasti če prosilec dokaže, da gre za nujno zahtevo.

Na izrecno zahtevo prosilca je mogoče organizirati ogled posnetkov, prosilec pa
lahko prejme tudi njihovo kopijo. V tem primeru mora nedvoumno navesti svojo
identiteto (npr. k ogledu prinesti s seboj osebni dokument) in po možnosti datum,
čas, kraj in okoliščine, v katerih je bil posnet. Predložiti mora tudi svojo nedavno
fotografijo, ki bo varnostnemu osebju omogočila, da ga prepozna na pregledanih
posnetkih.

Trenutno od prosilcev še ne zahtevamo plačila za ogled ali kopijo posnetkov. Vendar
si pridržujemo pravico zaračunati razumen znesek, če bi se število tovrstnih zahtev
povečalo.

Prošnja za dostop se lahko zavrne, če gre v posebnem primeru za izjemo iz člena
20(1)
Uredbe 45/2001 (glej tudi točko 9.2. zgoraj). Na primer, za vsak primer posebej lahko
odločimo, da je omejitev dostopa nujna za zaščito preiskave kaznivega dejanja.
Omejitev je lahko tudi nujna, da se zaščitijo pravice in svoboščine drugih, na primer,
ko so na posnetkih tudi drugi ljudje in ni mogoče pridobiti njihove privolitve za
razkritje njihovih osebnih podatkov ali ko slike ni mogoče obdelati tako, da privolitev
ne bi bila potrebna.

11. Pravica do pritožbe

Vsak posameznik lahko vloži pritožbo pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov
na elektronski naslov: edps@edps.europa.eu, če meni, da je Evropski parlament z
obdelavo njegovih podatkov kršil njegove pravice iz Uredbe 45/2001. Preden bi se
posameznik za to odločil, mu svetujemo, da se najprej poskusi pritožiti na enega od
naslednjih naslovov:
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 The European Parliament Data Controller (Upravljavec podatkov Evropskega
parlamenta)
Generalni direktorat za varnost in zaščito
Oddelek za oceno tveganj
Elektronski naslov: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu

in/ali
 The European Parliament Data Protection Officer (Uradna oseba za varstvo

podatkov v Evropskem parlamentu)
Telefon: +352 4300 23595
Elektronski naslov: data-protection@ep.europa.eu

V skladu s členom 90 kadrovskih predpisov lahko uslužbenci vložijo pritožbo pri
svojem organu za imenovanja.


