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Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság
SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBE BELÉPŐ SZEMÉLYEK
SZÁMÁRA

Az Európai Parlament (EP) Biztonsági és Védelmi Főigazgatósága nagy jelentőséget tulajdonít a
magánélet tiszteletben tartásához való jognak és a személyes adatok védelmének. Ez a feljegyzés
ismerteti, hogy a Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság hogyan kezeli nyílt és átlátható módon az Ön
adatait, hogy biztosítsa a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek,
hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet betartását.
Az EP Biztonsági és Védelmi Főigazgatósága az európai parlamenti képviselőktől (EP-képviselők), a
személyzettől, az intézménnyel szerződésben álló vállalkozóktól, a látogatóktól és a belső/külső
partnerektől begyűjtött személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:
 az Európai Parlament épületeibe történő belépés engedélyezése;
 az Európai Parlament épületeibe történő belépés ellenőrzése;
 a biztonságot érintő események kivizsgálása, biztonsági vizsgálatok és kiegészítő vizsgálatok; a

fenyegetések értékelése és az EP-t érintő kockázatok elemzése.
A Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság működését szabályozó jogalapot az Európai Parlament
Elnöksége által elfogadott határozatok, különösen a belépőkártyákra vonatkozó szabályokról szóló 2004.
május 3-i (módosított), az új átfogó biztonsági koncepció végrehajtásáról szóló, 2011. július 6-i és az
Európai Parlament biztonságára és védelmére vonatkozó szabályzatról szóló, 2018. január 15-i határozat
(C79/04) képezi.

Kérjük az alábbiak figyelembevételét:

a) A Parlament épületeibe belépni kívánóknak meg kell adniuk a következő adatokat: családi és utónevük,
születési idejük, állampolgárságuk, valamint egy hivatalos személyazonosító okmányuk típusa és száma.
Továbbá be kell nyújtaniuk egy fényképet is. Ezen adatok kinyerése, illetve a látogató
személyazonosságának megerősítése céljából sor kerülhet az egyéni látogatók által bemutatott hivatalos
személyazonosító okmány beszkennelésére (a személyazonosító okmányt a tulajdonosa ezután
visszakapja, az a továbbiakban nem kerül kezelésre). A Parlament épületeibe belépő járművekkel vagy
egyéb eszközökkel kapcsolatos további személyes adatok az érintett kérésére gyűjthetők.

b) Az érdekcsoportok parlamenti belépést kérelmező képviselőit az EP épületeibe való belépésükre
vonatkozó szabályzattal összhangban további személyes adatok megadására kérik. Az európai
intézmények átláthatósági nyilvántartásában (lásd: http://europa.eu/transparency-register/index_hu.htm)
megtekinthető az uniós politika alakításában és végrehajtásában részt vevő azon szervezeteket képviselő
személyek és/vagy egyéni vállalkozók listája, akik részére az Európai Parlament belépőkártyát állított ki.

c) A biztonsági események megelőzése érdekében a Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság a Parlament
épületeibe való belépés előtt, illetve az ott tartózkodás során biztonsági ellenőrzést végezhet minden
személyen – beleértve az európai parlamenti képviselőket is –, továbbá minden árun és eszközön. E
célból a SAFE főigazgatóság – a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok betartása
mellett – információkat gyűjthet a biztonsági ellenőrzések során ellenőrzött személyekre, árukra és
eszközökre vonatkozóan.

d) Az Európai Parlament videokamerás megfigyelőrendszert (CCTV) működtet az alábbiak biztosítása
érdekében: épületeinek és helyiségeinek biztonsága és védelme, az ezekbe történő belépés ellenőrzése,
a képviselők, a személyzet, a látogatók, valamint az épületekben található és tárolt vagyontárgyak,
archívumok és dokumentumok biztonsága és védelme. A rendszer működtetésének célja továbbá a
biztonsági és védelmi események megelőzése és kezelése (egyúttal az ezek előidézésétől való
visszatartás). Szükség esetén lehetővé teszi az események kivizsgálásához és a lehetséges
fenyegetések elemzéséhez szükséges elemek összegyűjtését. A személyes adatok videokamerás
megfigyelőrendszeren belüli védelméről további információk az Európai Parlamentben alkalmazott
videokamerás megfigyelőrendszerről szóló szakaszban találhatók.

e) Az európai parlamenti képviselőkre, a személyzet tagjaira, a szerződésben álló vállalkozókra, a
látogatókra és a külső/belső partnerekre vonatkozóan begyűjtött személyes adatokat kizárólag a fent



megjelölt célokra használják fel. Azokat harmadik féllel nem közlik, kivéve, ha ez a fent megjelölt célok
eléréséhez szükséges, és ha ezt a Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság főigazgatója előzetesen
engedélyezte. A kezelt személyes adatok bizalmas jellegének védelme és harmadik fél általi illetéktelen
felhasználásának megelőzése érdekében megfelelő biztonsági intézkedésekre kerül sor.

f) A begyűjtött személyes adatok korlátozott ideig kerülnek megőrzésre, és az alábbi tárolási
követelmények szerinti észszerű adattárolási idő leteltével megsemmisítésre:

 Az akkreditációs kérelemmel kapcsolatos személyes adatokat a) és b) az akkreditáció
érvényességi ideje alatt tárolják. Ezen érvényességi idő után a személyes adatokat 2 évig tárolják
az esetleges vizsgálatok érdekében. A látogatók személyes adatait a látogatás időtartama alatt,
a szolgáltatók személyes adatait pedig a szerződésük időtartama alatt tárolják. Ezen
érvényességi időszakok után az adattárolás időtartama 1 év (biztonsági vizsgálatok és
kockázatelemzések esetében 2 év is lehet). A hozzáférési naplókat 4 hónapig tárolják.

 A hozzáférés ellenőrzésével kapcsolatos személyes adatok a nyomon követés valószínűségétől
függően 1–3 évig tárolhatók.

 a CCTV-rendszerrel kapcsolatos személyes adatokra (felvételekre) vonatkozóan lásd a CCTV-
szabályozást.

 A biztonságot érintő eseménnyel kapcsolatos személyes adatok esetében a tárolás időtartama:
tíz év, a vizsgálati jelentéssel együtt.

g) Az érintettet a következő jogok illetik meg: a személyes adataihoz való hozzáférés kérése az
adatkezelőtől. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat. Az érintett bármikor felveheti a kapcsolatot az Európai Parlament adatvédelmi
tisztviselőjével ezen az e-mail-címen: data-protection@europarl.europa.eu. Az érintett jogosult az európai
adatvédelmi biztosnál panaszt tenni ezen az e-mail-címen: edps@edps.europa.eu.

h) A Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság a fenti g) pontban foglalt jogok gyakorlását korlátozhatja,
amennyiben az akadályozza a biztonságot érintő események kivizsgálása, a biztonsági vizsgálatok és a
kiegészítő vizsgálatok sikeres végrehajtását, vagy indokolatlan operatív kockázatokkal jár az EP számára.
Az elutasítást ilyen esetben az adatkezelő az érintettnek hivatalosan indokolja. Az érintett jogorvoslatért
az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat.

Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos konkrét adatkezelési tevékenységek külön és egyedi adatvédelmi
nyilatkozat tárgyát képezhetik. További tájékoztatásért, kérjük, írjon a
SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu e-mail-címre, és tekintse meg az Európai Parlament
adatkezelési műveleteiről vezetett nyilvántartások adatvédelmi nyilvántartását ezen az internetes oldalon:
https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do
Nyilvántartási hivatkozások / Művelet / Eljárás neve:
 435 – Akkreditáció – Az Európai Parlament épületeibe való belépés jogcímei és engedélyezései
 327 – Belépés ellenőrzése
 120 – CCTV

Jogainak gyakorlásával kapcsolatban, illetve további tájékoztatásért közvetlenül az alábbiakhoz fordulhat:
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