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Dyrekcja Generalna ds. Ochrony i Bezpieczeństwa
E-mail: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu

Dyrekcja Generalna ds. Bezpieczeństwa i Ochrony

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KOMUNIKAT DLA ODWIEDZAJĄCYCH BUDYNKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Dyrekcja Generalna Parlamentu Europejskiego (PE) ds. Bezpieczeństwa i Ochrony przywiązuje szczególną wagę do
prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. W komunikacie wyjaśniono, jak w otwarty i przejrzysty sposób
Dyrekcja Generalna ds. Ochrony i Bezpieczeństwa przetwarza Państwa dane osobowe, aby zapewnić zgodność 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 do następujących celów:
 przyznawania dostępu do budynków Parlamentu Europejskiego,
 kontrolowania dostępu do budynków Parlamentu Europejskiego,
 badania incydentów związanych z bezpieczeństwem, prowadzenia dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa i

dochodzeń pomocniczych, oceny zagrożeń i analizowania ryzyka dla PE.
Podstawą prawną funkcjonowania Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony jest szereg decyzji przyjętych przez
Prezydium Parlamentu Europejskiego, 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) każdy, kto chce wejść do budynków Parlamentu, będzie musiał przedstawić następujące dane: imię i nazwisko,
datę urodzenia, obywatelstwo, rodzaj i numer referencyjny urzędowego dokumentu tożsamości oraz zdjęcie.
Urzędowe dokumenty tożsamości przedstawiane przez odwiedzających mogą zostać zeskanowane w celu pobrania
tych danych lub potwierdzenia tożsamości odwiedzających (dokument tożsamości nie jest przechowywany ani dalej
przetwarzany). Dodatkowe dane osobowe dotyczące pojazdów lub innego mienia, które zostanie wniesione do
budynków Parlamentu, mogą zostać zgromadzone na wniosek osoby, której dotyczą.

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 instytucji
europejskich służącym przejrzystości (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) W celu zapobiegania incydentom związanym z bezpieczeństwem Dyrekcja Generalna ds. Bezpieczeństwa i
Ochrony może przeprowadzać kontrole wszystkich osób, w tym posłów, przed ich wejściem do budynków Parlamentu
i w trakcie ich przebywania w tych budynkach, oraz kontrole wszelkich towarów i mienia przed ich wniesieniem i przez
cały czas, kiedy znajdują się w budynkach Parlamentu. W tym celu DG SAFE może gromadzić pewne informacje o
osobach, towarach i mieniu podlegających kontroli bezpieczeństwa, zapewniając przy tym poszanowanie
obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony danych osobowych.

d) 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
i odwiedzających znajdujących się budynkach Parlamentu, a także mienia, archiwów i dokumentów w nich
przechowywanych. System ma również na celu zapobieganie incydentom związanym z bezpieczeństwem i ochroną
(pełniąc jednocześnie funkcję odstraszającą) oraz zarządzanie nimi. Umożliwia on, w razie potrzeby, gromadzenie
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 części
poświęconej systemowi nadzoru wideo w Parlamencie Europejskim.

e) Dane osobowe uzyskane od posłów do Parlamentu Europejskiego, pracowników, podwykonawców,
odwiedzających oraz partnerów wewnętrznych i zewnętrznych nie będą wykorzystywane do celów innych niż opisane
powyżej. Będą one ujawniane osobom trzecim, wyłącznie jeżeli zaistnieje taka konieczność w wymienionych wyżej
celach oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody dyrektora generalnego ds. bezpieczeństwa i ochrony. W celu ochrony



poufności przetwarzanych danych osobowych oraz ochrony tych danych przed niewłaściwym wykorzystaniem przez
osoby trzecie podjęte zostaną odpowiednie środki ostrożności.

f) Gromadzone dane osobowe są przechowywane przez ograniczony czas, a następnie niszczone po upływie tego
rozsądnego okresu przechowywania określonego według następujących kryteriów:

 W przypadku danych osobowych związanych z wnioskiem o akredytację (a) i (b) dane osobowe są
przechowywane przez okres ważności akredytacji. Po upływie tego okresu dane osobowe są
przechowywane przez 2 lata na potrzeby ewentualnych dochodzeń. Dane osobowe zwiedzającego będą
przechowywane przez okres trwania wizyty, zaś dane usługodawcy – przez okres obowiązywania umowy z
usługodawcą. Po upływie tych okresów okres przechowywania wynosi 1 rok (może on również wynosić 2
lata w przypadku dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa i analiz ryzyka). Rejestry dostępu są
przechowywane przez 4 miesiące.

 W przypadku danych osobowych związanych z kontrolą dostępu dane te mogą być przechowywane od roku
do 3 lat w zależności od prawdopodobieństwa podjęcia działań następczych.

 W przypadku danych osobowych (nagrania wideo) z kamer CCTV należy odnieść się do polityki w zakresie
CCTV.

 W przypadku danych osobowych dotyczących incydentu związanego z bezpieczeństwem: czas
przechowywania (wraz ze sprawozdaniem z dochodzenia) wynosi dziesięć lat.

g) Osobom, których dotyczą dane, przysługują następujące prawa: prawo do zwrócenia się do administratora danych
o dostęp do własnych danych osobowych. Osoba ta ma prawo do uzyskania od administratora sprostowania
nieścisłości w dotyczących go danych osobowych. Osoby, których dotyczą dane, mogą kontaktować się z inspektorem
ochrony danych w Parlamencie Europejskim pod adresem e-mail: dataprotection@europarl.europa.eu. Mają również
prawo złożyć skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: edps@edps.europa.eu.

h) Dyrekcja Generalna ds. Bezpieczeństwa i Ochrony może ograniczyć stosowanie praw wymienionych w lit. g), jeżeli
mogłoby to utrudnić skuteczne ukończenie badań dotyczących incydentów związanych z bezpieczeństwem,
dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa i dochodzeń pomocniczych 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.

Należy pamiętać, że niektóre szczególne czynności przetwarzania mogą być przedmiotem odrębnego i
dostosowanego oświadczenia o ochronie prywatności. Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail:
SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu; można także zapoznać się z rejestrem PE dotyczącym ochrony danych
pod adresem: https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do.

Odniesienia w rejestrze / operacja / nazwa procedury:
 435 - Accréditation - Titres et autorisations d'accès au Parlement européen
 327 - Contrôles d’accès
 120 - CCTV

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
Parlament Europejski – Rue Wiertz 60; B-1047 – Bruksela – Belgia
Adres e-mail: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu
Strona internetowa: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/stay-informed/security-and-access

Dział Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego
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