
 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Na zpracovávání osobních údajů Evropským parlamentem se vztahují články 15 a 16 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018. 

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje? 
Evropský parlament jedná jako správce1, přičemž organizačním celkem odpovědným za zpracovávání je oddělení 
pro vztahy s občanskou společností, které je zastupováno vedoucím oddělení.  

Správce nebo příslušný organizační celek můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese 
CitizensPrize@europarl.europa.eu.  

2. Za jakým účelem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány? 
Vaše osobní údaje budou zpracovány s cílem vybrat vítěze Ceny evropského občana. 

3. Jaký je právní základ pro zpracování údajů? 
Právní základ: rozhodnutí předsednictva ze dne 7. března 2011 o pravidlech pro udělování Ceny evropského 
občana a jejich pozdějších změn, včetně revize pravidel přijaté na schůzi předsednictva dne 10. února 2020. 

4. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány? 
Shromažďujeme všechny údaje uvedené ve formuláři žádosti / návrhu kandidáta: titul (nepovinné), křestní jméno 
(povinné), příjmení (povinné), název skupiny občanů / sdružení / organizace (existuje-li takový název povinné), 
adresa (ulice, číslo popisné, byt atd., povinné), městský obvod (nepovinné), město/obec (povinné), správní oblast 
(nepovinné), země (povinné), kontaktní telefonní číslo (včetně mezinárodní předvolby, povinné), e-mail (povinné), 
internetové stránky (nepovinné). 

5. Jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány? 
Vaše údaje budou použity pro účely výběrového řízení, zejména v případě potřeby kontaktování Vás v průběhu 
vyřizování žádostí, procesu nominace a výběru, a ve spojitosti s Vaší potenciální účastí na slavnostním udílení cen.  

6. Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uloženy? 
Vaše osobní údaje budou uchovávány do konce roku 2021, aby mohly být použity během celého ročního 
výběrového cyklu pro výše uvedené účely. Poté budou Vaše údaje uchovávány po dobu 10 let, a to výhradně pro 
účely případného odejmutí ceny, jak uvádí článek 9 pravidel. Kromě toho můžete být výslovně požádáni, abyste 
potvrdili, že Vás Evropský parlament může kontaktovat za použití údajů uvedených ve formuláři žádosti i pro jiné 
účely.  

7. Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů? 
Příjemci osobních údajů jsou příslušná národní porota, kancelář ceny a zaměstnanci Evropského parlamentu, kteří 
tuto cenu spravují.   

Budou Vaše osobní údaje sdíleny se zemí, která není členem EU, nebo s mezinárodní organizací?  
Vaše osobní údaje nebudou sdíleny se zemí, která není členem EU, ani s mezinárodní organizací. 

8. Je pro přijímání rozhodnutí, která na Vás mohou mít dopad, používáno automatizované zpracování údajů2 

a/nebo profilování3? 
Ne. 

9. Jestliže nejste poskytovatelem svých osobních údajů, odkud byly získány?  
Není relevantní.  

10.  Jakými právy disponujete? 
Máte tato práva: 

o Právo na opravu svých osobních údajů. 

                                                           
1 Správcem je orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování 
osobních údajů. Správce je zastupován vedoucím organizačního celku. 
2 Přijímání rozhodnutí výhradně automatizovanými prostředky bez zapojení lidského faktoru. {Teoretický příklad: internetové stránky Vás při 
výběru určité volby automaticky zařadí na určitý seznam e-mailových adres, na který je zasílán odpovídající měsíční bulletin / automatizovaný 
systém se použije k vyhodnocení odpovědí v testu s více možnostmi a ke stanovení požadovaného minima s ohledem na počet správných 
řešení}. 
3 Profilováním se analyzují osobnostní rysy, chování, zájmy a zvyky jednotlivce s cílem je předvídat nebo ve vztahu k nim učinit rozhodnutí. 
Tento postup se používá k analýze nebo predikci prvků týkajících se výsledků subjektu údajů na pracovišti, jeho ekonomické situace, zdraví, 
osobních preferencí či zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu či přesunů apod. {Teoretický příklad: při používání nástrojů sociálních médií 
dochází ke shromažďování údajů a zaznamenávají se tendence ve Vašem chování. Tato data se posléze použijí k vytvoření nových či různých 
predikcí ve vztahu k Vaší osobě}. 
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o Právo na smazání svých osobních údajů. 
o Právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na 

základě souhlasu před jeho odvoláním. 
o Právo kontaktovat inspektora ochrany údajů Evropského parlamentu na adrese data-

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

mailto:data-protection@europarl.europa.eu
mailto:data-protection@europarl.europa.eu
https://edps.europa.eu/
mailto:edps@edps.europa.eu

