
Prohlášení o ochraně osobních údajů

Na zpracování osobních údajů Evropským parlamentem se vztahuje článek 15 nařízení
Evropského parlamentu a Rady 2018/1725 ze dne 21. listopadu 2018.

1) Kdo zpracovává vaše osobní údaje?
Správcem údajů je Evropský parlament
Generální ředitelství pro předsednictví
Ředitelství pro plenární zasedání
E-mail: Sessions@europarl.europa.eu

2) Za jakým účelem jsou vaše osobní údaje zpracovávány?
 Cílem je poskytnout odpověď na dotazy týkající se plenárního zasedání

Evropského parlamentu.

3) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
 Příjmení
 Jméno
 E-mailová adresa

4) Jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány?
 Vaše e-mailová adresa bude použita pouze ke zodpovězení vašeho dotazu

týkajícího se plenárního zasedání Evropského parlamentu.

5) Jaký je právní základ pro zpracování údajů?
 Právní základ pro zpracování údajů je:

 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 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES

 rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 22. června 2005 o přijetí
prováděcích pravidel týkajících se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány
a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

6) Jak dlouho budou vaše osobní údaje uloženy?
 Vaše žádost je obdržena a uložena v e-mailovém formátu. Údaje jsou uloženy po

dobu 90 dní a poté jsou automaticky smazány.

7) Budou vaše osobní údaje sdíleny? Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?
 Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, pokud se váš dotaz týká plenárního zasedání.

Váš dotaz zodpoví ředitelství pro plenární zasedání.



 Pokud není ředitelství pro plenární zasedání kompetentní ke zodpovězení vašeho dotazu,
může jej předat příslušnému útvaru Evropského parlamentu.

8) Dojde k předání vašich osobních údajů mimo Evropský parlament buď v rámci EU,
nebo mimo ni?
 Ne, k předání vašich osobních údajů mimo Evropský parlament nedojde.

9) Jaká máte práva?
 Právo na přístup k vašim osobním údajům
 Právo na opravu
 Právo na výmaz
 Právo na omezení zpracování údajů
 Právo kontaktovat inspektora ochrany údajů Evropského parlamentu na adrese data-

protection@europarl.europa.eu
 Právo podat stížnost k evropskému inspektorovi ochrany údajů na adrese

edps@edps.europa.eu


