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Direcția Generală Securitate și Siguranță 

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

COMUNICARE ADRESATĂ PERSOANELOR CARE INTRĂ ÎN CLĂDIRILE PARLAMENTULUI 
EUROPEAN 

Direcția Generală Securitate și Siguranță din Parlamentul European (PE) acordă o importanță deosebită dreptului la 

viață privată și protecției datelor cu caracter personal. În această comunicare se explică în ce fel sunt prelucrate datele 

dumneavoastră de către Direcția Generală Securitate și Siguranță din Parlamentul European, în mod deschis și 

transparent, pentru a garanta respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE)  

nr. 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor f izice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii 

și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE). 

 

Direcția Generală Securitate și Siguranță din PE prelucrează datele personale solicitate deputaților în Parlamentul 

European, personalului, contractanților, vizitatorilor și partenerilor interni/externi în următoarele scopuri: 

 

 pentru a acorda accesul în clădirile Parlamentului European; 

 pentru a controla accesul în clădirile Parlamentului European; 

 pentru investigarea incidentelor de securitate, pentru anchete de securitate și investigații auxiliare; pentru 

evaluarea amenințărilor și analizarea riscurilor pentru PE. 

 

Temeiul juridic care reglementează activitatea Direcției Generale Securitate și Siguranță este reprezentat de o serie 

de decizii ale Biroului Parlamentului European, în special Decizia Biroului d in 3 mai 2004 (Norme privind legitimațiil e 

de acces) (astfel cum a fost modif icată), Decizia Biroului PE din 6 iulie 2011 (Implementarea noului concept de 

securitate globală) și Decizia Biroului PE din 15 ianuarie 2018 (Norme privind securitatea și siguranța în Parlamentul 

European (C79/04)). 

 

Vă atragem atenția asupra următoarelor aspecte: 

 

(a) Oricine dorește să aibă acces în clădirile Parlamentului va trebui să furnizeze următoarele informații: numele și 

prenumele, data nașterii, cetățenia, precum și tipul și numărul de referință ale unui document de identitate oficial și o 

fotografie. Documentul de identitate oficial prezentat de vizitatorii individuali poate f i scanat pentru a extrage astfel de 

date sau pentru a confirma identitatea vizitatorului (documentul de identitate nu este păstrat și nici prelucrat ulterior) . 

Informațiile cu caracter personal suplimentare privind vehiculele sau alte bunuri care vor intra în clădirile Parlamentulu i 

pot f i colectate după solicitarea persoanei vizate. 

 

(b) Reprezentanții grupurilor de interese care doresc drepturi de acces în Parlament vor f i rugați să furnizeze informații 

personale suplimentare în conformitate cu normele privind accesul în sediile PE. Registrul de transparență al 

instituțiilor europene (a se vedea http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm) precizează persoanele care 

reprezintă organizații și/sau persoanele care lucrează pe cont propriu, angrenate în elaborarea și punerea în aplicare 

a politicilor UE, și cărora Parlamentul European le-a acordat autorizații de acces. 

 

(c) Pentru a preveni incidentele de securitate, Direcția Generală Securitate și Siguranță poate realiza controale de 

securitate privind toate persoanele, inclusiv deputații, bunurile și activele înainte de a intra și în timp ce se află în 

clădirile Parlamentului. În acest scop, DG SAFE poate colecta, asigurând totodată respectarea legislației în vigoare 

în domeniul protecției datelor personale, anumite informații cu privire la persoanele, bunurile și activele verif icate în 

cadrul controalelor de securitate. 

 
(d) Parlamentul European utilizează un sistem de supraveghere video (CCTV) pentru a asigura: siguranța, securitatea 

și controlul accesului în clădirile și sediile sale, precum și siguranța și securitatea deputaților, personalului, vizitatorilor , 

proprietăților, arhivelor și documentelor aflate sau depozitate la sediile sale. Sistemul are, de asemenea, obiectivul de 

a preveni (totodată descurajând) și de a gestiona incidentele de siguranță și de securitate. Acesta permite, la nevoie, 

colectarea elementelor necesare pentru efectuarea unor anchete cu privire la incidente și analizarea potențialelor  

amenințări. Mai multe informații privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul sistemului de supraveghere 

video pot f i găsite în secțiunea privind supravegherea video în Parlamentul European.  

 

(e) Datele cu caracter personal colectate de la deputații în Parlamentul European, personal, c ontractanți, vizitatori și 

parteneri interni/externi nu vor f i utilizate în alte scopuri decât cele descrise mai sus. Ele nu vor f i divulgate unor terți  

decât dacă acest lucru este necesar în scopurile descrise mai sus și după aprobarea prealabilă a Directorului general 
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pentru securitate și siguranță. Se vor lua măsuri adecvate de securitate pentru a proteja confidențialitatea datelor cu 

caracter personal prelucrate și a preveni utilizarea lor abuzivă de către un terț. 

 

(f) Datele personale colectate sunt păstrate pentru un interval limitat și distruse după o perioadă rezonabilă de 

păstrare, potrivit următoarelor criterii de păstrare: 

 

 în cazul datelor personale legate de o cerere de acreditare (a)  și (b), datele personale sunt păstrate pe 

perioada de valabilitate a acreditării. După această perioadă de valabilitate, datele personale sunt păstrate 

timp de doi ani, în eventualitatea în care ar f i necesare investigații. Datele personale ale vizitatorilor vor f i 

păstrate pe durata vizitei, iar cele ale furnizorilor de servicii, pe durata contractului lor. Perioada de păstrare 

după aceste perioade de valabilitate va f i de un an (poate f i și de doi ani în cazul anchetelor de securitate și 

al analizelor de risc). Evidența intrărilor este păstrată timp de patru luni. 

 în cazul datelor personale legate de controlul accesului, datele personale pot f i păstrate de la 1 la 3 ani, în 

funcție de probabilitatea unor urmări. 

 în cazul datelor cu caracter personal (imagini) legate de sistemul CCTV, a se vedea politica CCTV. 

 în cazul datelor cu caracter personal legate de un incident de securitate: zece ani, împreună cu raportul de 

anchetă. 

 

(g) Persoanele vizate au următoarele drepturi: dreptul de a solicita operatorului accesul la datele lor personale. 

Persoanele vizate au dreptul de a obține de la operator rectif icarea datelor personale inexacte care le privesc. 

Persoanele vizate pot contacta Serviciul de protecție a datelor din cadrul Parlamentului European la adresa data-

protection@europarl.europa.eu. Persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană 

pentru Protecția Datelor, la adresa edps@edps.europa.eu.  

 

(h) Direcția Generală pentru Securitate și Siguranță poate limita aplicarea drepturilor prevăzute la litera (g) dacă 

aceasta ar putea împiedica încheierea cu succes a investigării incidentelor de securitate, a unor anchete de securitate 

și investigații auxiliare sau ar crea riscuri operaționale nejustif icate pentru PE. În cazul respectiv, motivele refuzului 

sunt comunicate în mod formal persoanei vizate de către operatorul de date pe această bază. Persoana vizată are 

drept de recurs la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. 

 

Vă atragem atenția asupra faptului că anumite activități specif ice de prelucrare pot face obiectul unei declarații de 

confidențialitate separate și adaptate. Puteți obține informații suplimentare la adresa 

SAFE.dataprotection@europar l.europa.eu și consulta Registrul de protecție a datelor la adresa  

https://w ww.europarl.europa.eu/data-protect/index.do 

Referințele registrului / Titlul operațiunii/procesului: 

 435 - Accréditation - Titres et autorisations d'accès au Parlement européen 

 327 - Contrôles d’accès 

 120 - CCTV 

 

Pentru a vă exercita drepturile sau a obține informații suplimentare, puteți contacta direct: 

 

Direcția Generală Securitate și Siguranță 

Coordonatorul pentru protecția datelor 

Parlamentul European - Rue Wiertz 60; B-1047 - Bruxelles - Belgia 

Adresă de e-mail:  SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 

Site: https://w ww.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/stay-informed/security-and-access 

 

Serviciul de protecție a datelor din cadrul Parlamentului European  

Parlamentul European - KAD 06A001 - L-2929 - Luxemburg 

Adresă de e-mail: data-protection@ep.europa.eu - https://w ww.europarl.europa.eu/data-protect/index.do 

Tel: +352 4300 23595 

 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor  

Rue Wiertz, 60; B-1047 Bruxelles 

Adresă de e-mail: edps@edps.europa.eu - Site: http://w ww.edps.europa.eu/EDPSWEB 

Tel: +32 2 28 31900 
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