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Dyrekcja Generalna ds. Bezpieczeństwa i Ochrony 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

KOMUNIKAT DLA ODWIEDZAJĄCYCH BUDYNKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
 

Dyrekcja Generalna Parlamentu Europejskiego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony przywiązuje szczególną 
uwagę do prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Przepisy bezpieczeństwa PE mają na celu 
poprawę przejrzystości i zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych 
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy 
i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE). 

 

Dyrekcja Generalna ds. Bezpieczeństwa i Ochrony w PE przetwarza dane osobowe uzyskane od posłów 
do Parlamentu Europejskiego, pracowników, podwykonawców, odwiedzających oraz partnerów 
wewnętrznych i zewnętrznych, aby: 

 

 udzielać pozwoleń na wstęp i kontrolować wstęp do budynków Parlamentu; 
 badać incydenty związane z bezpieczeństwem, oceniać zagrożenia i analizować ryzyko dla PE. 

 

Podstawą prawną funkcjonowania Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony jest szereg decyzji przyjętych 
przez Prezydium PE, w szczególności decyzja Prezydium z dnia 3 maja 2004 r. (przepisy dotyczące 
przepustek) (ze zmianami) i decyzja Prezydium PE z dnia 6 lipca 2011 r. (wdrożenie nowej koncepcji 
bezpieczeństwa ogólnego), a także decyzja Prezydium PE z dnia 15 stycznia 2018 r. (przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony w Parlamencie Europejskim (C79/04)). 

 

Informujemy, że: 

 

a) Osoby, które chcą wejść do budynków Parlamentu, będą musiały podać swoje imię i nazwisko, datę 
urodzenia, obywatelstwo oraz rodzaj i numer urzędowego dokumentu tożsamości. Urzędowy dokument 
tożsamości przedstawiany przez pojedynczych odwiedzających może zostać zeskanowany w celu 
pobrania tych danych lub potwierdzenia tożsamości odwiedzającego. 

 

b) Przedstawiciele grup interesów, którzy starają się o pozwolenie na wstęp do Parlamentu, zostaną 
poproszeni o dodatkowe dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi wstępu do budynków PE. W 
Rejestrze służącym przejrzystości instytucji europejskich (dostępnym pod adresem 
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=pl#pl) znajdują się nazwiska osób 
reprezentujących organizacje i/lub osób samozatrudnionych zaangażowanych w proces opracowywania 
polityki UE i jej wdrażania, którym Parlament Europejski wydał zezwolenie na wstęp. 

 
c) Parlament Europejski stosuje system nadzoru wideo (CCTV), aby zapewnić: bezpieczeństwo, ochronę 
i kontrolę dostępu do parlamentarnych budynków i pomieszczeń, jak również bezpieczeństwo i ochronę 
posłów, pracowników, odwiedzających, nieruchomości, archiwów i dokumentów znajdujących się lub 
przechowywanych w pomieszczeniach Parlamentu. System ma również na celu zapobieganie (z 
jednoczesnym odstraszaniem) incydentom związanym z bezpieczeństwem i ochroną oraz zarządzanie 
nimi. Umożliwia on, w razie potrzeby, zbieranie elementów niezbędnych do prowadzenia dochodzeń w 
sprawie incydentów i analizowania potencjalnych zagrożeń. Więcej informacji na temat ochrony danych 
osobowych w systemie nadzoru wideo można znaleźć w załączniku pt. Komunikat w sprawie systemu 
nadzoru wideo w Parlamencie Europejskim. 

 

d) Dane osobowe uzyskane od posłów do PE, pracowników, podwykonawców i odwiedzających nie będą 
wykorzystywane do celów innych niż opisane powyżej. Będą one ujawniane osobom trzecim wyłącznie 
jeżeli zaistnieje taka konieczność w ww. celach oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody dyrektora 
generalnego ds. bezpieczeństwa i ochrony. W celu ochrony poufności przetwarzanych danych osobowych 
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oraz ochrony tych danych przed niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby trzecie podjęte zostaną 
odpowiednie środki ostrożności. 

 

e) Gromadzone dane osobowe są przechowywane przez określony czas, a następnie niszczone pod 
koniec tego okresu, przy czym: 

 

 w przypadku danych osobowych związanych z wnioskiem o akredytację, o których mowa w lit. a) 
i b): czas przechowywania jest równy okresowi ważności akredytacji przedłużonemu o 
maksymalnie jeden rok (w szczególnych przypadkach o dwa lata) na potrzeby ewentualnego 
dochodzenia w zakresie bezpieczeństwa i analizy ryzyka; 

 w przypadku danych osobowych (nagrania wideo) z kamer CCTV: zob. załącznik; 
 w przypadku danych osobowych dotyczących incydentu związanego z bezpieczeństwem: czas 

przechowywania (wraz ze sprawozdaniem z dochodzenia) wynosi dziesięć lat. 

 

f) Każda osoba fizyczna (osoba, której dane dotyczą) ma prawo zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie 
dostępu do zgromadzonych na jej temat danych osobowych i w stosownych przypadkach o ich 
poprawienie, ma również inne prawa, w tym prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej 
danych z ważnych przyczyn odnoszących się do jej sytuacji oraz prawo do ich usunięcia w uzasadnionych 
przypadkach. 

 

g) Dyrekcja Generalna ds. Bezpieczeństwa i Ochrony może ograniczyć stosowanie praw wymienionych 
w lit. f), jeżeli mogłoby to utrudnić skuteczne ukończenie dochodzeń w zakresie bezpieczeństwa lub 
pociągnąć za sobą nieproporcjonalne ryzyko operacyjne dla PE. Osoba, której dane dotyczą, musi 
wówczas otrzymać oficjalnie uzasadnioną decyzję odmowną od administratora danych. Osoba, której 
dane dotyczą, może odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. 

 

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw lub uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy 
zwracać się bezpośrednio do następujących podmiotów: 

 

Dyrekcja Generalna ds. Bezpieczeństwa i Ochrony 

Koordynator ds. ochrony danych 

European Parliament 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Bruksela 

Belgia 

E-mail address:  SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 

Strona internetowa: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/stay-informed/security-and-access 

Tel.: +32 2 28 43727 

 

Dział Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego 

European Parliament 

KAD 06A001 

L-2929 Luksemburg 

E-mail: data-protection@ep.europa.eu 

Strona internetowa: https://www.europarl.europa.eu/portal/pl/legal-notice 

Tel.: +352 4300 23595 

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych 

Rue Wiertz, 60 

B-1047 Bruksela 

E-mail: edps@edps.europa.eu 

Strona internetowa: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 

Tel.: +32 2 28 31900 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

ZAŁĄCZNIK – KOMUNIKAT W SPRAWIE SYSTEMU NADZORU WIDEO W PARLAMENCIE 
EUROPEJSKIM 

 

Poniżej zamieszczono podsumowanie najważniejszych kwestii dotyczących systemu nadzoru wideo w 
Parlamencie Europejskim, służące wyłącznie do celów informacyjnych. W celu uzyskania pełnego opisu 
polityki w zakresie nadzoru wideo należy odwiedzić stronę internetową:  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/stay-informed/security-and-access 

lub zwrócić się do Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa i Ochrony, której dane kontaktowe podano 
poniżej. 
 
1 – Tożsamość administratora danych 

 

Administratorem danych jest Dyrekcja Generalna ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Parlamentu 
Europejskiego. Dane kontaktowe podano poniżej. 
 
2 – Krótki opis zasięgu systemu nadzoru wideo 
 

Lokalizacje kamer i kąty widzenia ustalono na podstawie metodologicznej analizy ryzyka oraz oceny 
skutków w zakresie ochrony danych, czuwając nad tym, by kamery były skierowane wyłącznie na 
najważniejsze miejsca wewnątrz i na zewnątrz budynków, takie jak wejścia główne, wyjścia awaryjne i 
ewakuacyjne oraz wjazd do garażu, a także by znajdowały się w pobliżu kilku ważnych klatek 
schodowych, pasaży i pewnych obszarów wrażliwych lub obszarów o ograniczonym dostępie, które 
wymagają dodatkowego zabezpieczenia. W bardzo rzadkich przypadkach oraz na ściśle określonych 
warunkach dozwolone jest czasowe rozlokowanie pojedynczych kamer, które nie są połączone z 
systemem kamer CCTV, na potrzeby prowadzonych dochodzeń. 
 
3 – Podstawa prawna nadzoru wideo 
 

Decyzje Prezydium Parlamentu Europejskiego z 6 grudnia 2002 r., 3 maja 2004 r., 6 lipca 2011 r. i 15 
stycznia 2018 r. oraz polityka w zakresie nadzoru wideo zatwierdzona 20 kwietnia 2013 r., z późniejszymi 
zmianami. 

 
4 – Dane gromadzone na potrzeby nadzoru wideo i jego cel 
 

Gromadzone dane: nagrany materiał (obrazy cyfrowe z oznaczeniem czasu, daty i miejsca). 
 
Cel: Parlament Europejski stosuje system nadzoru wideo (CCTV), aby zapewnić: bezpieczeństwo, 
ochronę i kontrolę dostępu do parlamentarnych budynków i pomieszczeń, jak również bezpieczeństwo 
i ochronę posłów, pracowników, odwiedzających, nieruchomości, archiwów i dokumentów 
znajdujących się lub przechowywanych w pomieszczeniach Parlamentu. System ma również na celu 
zapobieganie (z jednoczesnym odstraszaniem) incydentom związanym z bezpieczeństwem i ochroną 
oraz zarządzanie nimi. Umożliwia on, w razie potrzeby, zbieranie elementów niezbędnych do 
prowadzenia dochodzeń w sprawie incydentów i analizowania potencjalnych zagrożeń. 
 
Ograniczenie celów: PE nie monitoruje miejsc, w których oczekuje się ścisłej prywatności. Monitoring 
poza budynkami PE na terytorium Belgii, Luksemburga i Francji jest ograniczony do najbliższego 
otoczenia. Systemu nie stosuje się w celu monitorowania pracy osób zatrudnionych ani ich obecności. 
System nie jest również używany jako narzędzie w dochodzeniach ani w procedurach dyscyplinarnych, 
chyba że miał miejsce incydent związany z bezpieczeństwem lub doszło do przestępstwa. 
 
5 – Kto ma dostęp do materiałów z nadzoru wideo, komu można ujawniać nagrania? 
 

Kto ma dostęp do danych: Zatrudnione przez PE kierownictwo, uprawnieni pracownicy odpowiedzialni 

za bezpieczeństwo, ochronę i obsługę techniczną oraz zatrudnieni przez podmiot zewnętrzny i 
upoważnieni pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo, ochronę i obsługę techniczną. 
 
Ujawnianie i przekazywanie danych: Informacje zgromadzone w ramach systemu nadzoru wideo 
można ujawniać służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w innych instytucjach europejskich lub 
organom bezpieczeństwa, organom sądowym i organom egzekwowania prawa państw członkowskich 
UE na potrzeby prowadzenia dochodzeń lub śledztw w sprawach karnych. Wszystkie przekazania i 
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ujawnienia danych poza Dyrekcję Generalną ds. Bezpieczeństwa i Ochrony są dokumentowane oraz 
podlegają rygorystycznej ocenie konieczności takiego przekazania. 

 
6 – W jaki sposób informacje są chronione i zabezpieczone? 
 

Podejmowane są permanentne działania techniczne i fizyczne, aby zagwarantować bezpieczeństwo 
systemu i zabezpieczać dane. Dostęp do materiałów z nadzoru wideo lub infrastruktury technicznej tego 
systemu jest ograniczony i mają go wyłącznie uprawnieni pracownicy, a w indywidualnych profilach 
dostępu określa się, jakie działania są dozwolone. 

 
7 – Jak długo przechowywane są nagrania? 
 

Nagrania są przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni. Jeśli dany materiał należy zachować na 
potrzeby dalszego dochodzenia lub jako dowód wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem, 
można go przechowywać przez czas trwania dochodzenia, a w razie konieczności zarchiwizować wraz 
z dokumentacją z tego dochodzenia przez okres maksymalnie dziesięciu lat. 

 
8 – Jak osoby, których dane dotyczą, mogą sprawdzić, zmienić lub usunąć odnoszące się do nich 
informacje i jakie przysługują im środki odwoławcze? 
 

Wszystkie pytania dotyczące systemu nadzoru wideo i przetwarzania danych osobowych należy 
kierować do Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa i Ochrony. Obywatele mają prawo dostępu do 
dotyczących ich danych osobowych oraz do ich korygowania i uzupełniania na określonych warunkach 
wyszczególnionych w polityce w zakresie nadzoru wideo. Wszelkie wnioski o dostęp do danych 
osobowych, ich zmianę, zablokowanie i/lub usunięcie należy kierować pod następujący adres: 
 
Dyrekcja Generalna ds. Ochrony i Bezpieczeństwa 
Administrator danych z zakresu nadzoru wideo w PE 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Bruksela 
Belgia 
E-mail:  SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 
Tel.: +32 2 28 43727 
 
Każdy obywatel ma prawo odwołania się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: 
edps@edps.europa.eu, jeżeli uzna, że prawa przyznane mu na mocy rozporządzenia (UE) 
2018/1725 zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych przez Parlament 
Europejski. 
 
Zalecamy, by obywatele, przed zwróceniem się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, 
spróbowali najpierw dochodzić swoich praw, kontaktując się z Dyrekcją Generalną 
ds. Bezpieczeństwa i Ochrony (dane kontaktowe podano powyżej) lub z inspektorem ochrony 
danych Parlamentu Europejskiego, drogą telefoniczną pod numerem: +352 4300 23595 lub drogą 
mailową pod adresem: data-protection@ep.europa.eu. 
 
9 – Hiperłącza dotyczące systemu nadzoru wideo i ochrony danych w PE 
 

Polityka w zakresie nadzoru wideo w PE: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/stay-informed/security-and-access 
 

Wytyczne Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie nadzoru wideo: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
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