
 

 

Komunikat w sprawie ochrony danych – ograniczenie praw osób, których 
dane dotyczą  
 
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 osoby, których dane dotyczą1, mają prawo być 
poinformowane o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Parlament Europejski, a także prawo 
dostępu do tych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wymagać, aby strony 
trzecie zostały poinformowane o takim sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania 
ich danych osobowych2. Osoby, których dane dotyczą, będą informowane o naruszeniu ochrony 
danych osobowych pod pewnymi warunkami. Parlament Europejski gwarantuje również poufność 
komunikacji elektronicznej. 

Jednakże Parlament Europejski ma możliwość ograniczenia wykonywania niektórych praw 
związanych z danymi osobowymi przysługujących osobom, których dane dotyczą, w kontekście 
poniższych działań lub procedur prowadzonych przez Parlament Europejski: wewnętrzne 
zapobieganie i dochodzenie w przypadku incydentów bezpieczeństwa, dochodzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i dochodzenia pomocnicze; postępowania dyscyplinarne, dochodzenia 
administracyjne i dochodzenia dotyczące pracowników; procedury selekcji; dokumentacja 
medyczna; rozpatrywanie skarg pracowników; audyt wewnętrzny; postępowania sądowe; 
monitorowanie lub dochodzenia finansowe; współpraca z OLAF i z organami krajowymi w 
kontekście dochodzeń w sprawach karnych lub finansowych.  
 
Niniejszym informuje się osoby, których dane dotyczą, że na mocy rozporządzenia (UE) 2018/17253 
oraz decyzji Prezydium z dnia 17 czerwca 2019 r. co najmniej jedno z praw wymienianych powyżej 
– z wyjątkiem prawa do sprzeciwu i prawa do przenoszenia danych – może zostać czasowo 
ograniczone na potrzeby ochrony celu jednego z działań lub jednej z procedur prowadzonych przez 
Parlament Europejski, jak wskazano powyżej. Każde takie ograniczenie będzie limitowane w czasie, 
proporcjonalne i nie będzie naruszać istoty ww. praw. Zostanie zniesione, gdy tylko przestaną 
zachodzić okoliczności uzasadniające takie ograniczenie.  
 
Zgodnie z rozporządzeniem osoby, których dane dotyczą, są informowane o głównych powodach 
ograniczenia, chyba że informacje te mogłyby unieważnić skutek ograniczenia jako takiego. Jeżeli 
udzielanie informacji wstrzymano, pominięto lub go odmówiono4, Parlament Europejski informuje 
osoby, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych osobowych oraz o głównych powodach 
ograniczenia natychmiast po jego zniesieniu. 
 
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo złożyć skargę dotyczącą zakresu ograniczenia do EIOD na 
adres: edps@edps.europa.eu, dotyczącą zakresu ograniczenia, lub skierować sprawę do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  
 
 

                                                           
1 „Osoby, których dane dotyczą” oznaczają osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez 
Parlament Europejski. 
2 „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); 
3 Art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725.  
4 Art. 25 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2018/1725).  
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