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generálne riaditeľstvo pre bezpečnosť a ochranu

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
OZNÁMENIE OSOBÁM VSTUPUJÚCIM DO PRIESTOROV EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu (EP) pre bezpečnosť a ochranu pripisuje právu na súkromie
a na ochranu osobných údajov veľký význam. V tomto oznámení sa vysvetľuje, ako generálne riaditeľstvo pre
bezpečnosť a ochranu spracúva vaše informácie otvoreným a transparentným spôsobom s cieľom zaistiť súlad
s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725
z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi
a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie
č. 1247/2002/ES).

Generálne riaditeľstvo EP pre bezpečnosť a ochranu spracúva osobné údaje požadované od poslancov Európskeho
parlamentu, zamestnancov, zmluvných dodávateľov služieb, návštevníkov, interných a externých partnerov na tieto
účely:

 povolenie vstupu do priestorov Európskeho parlamentu;
 kontrola vstupu do priestorov Európskeho parlamentu;
 vyšetrovanie bezpečnostných incidentov, bezpečnostné vyšetrovania a pomocné vyšetrovania; hodnotenie

hrozieb a analýza rizík pre EP.

Právny základ fungovania Riaditeľstva pre bezpečnosť a posudzovanie rizika tvorí niekoľko rozhodnutí Predsedníctva
EP, predovšetkým rozhodnutie Predsedníctva z 3. mája 2004 o pravidlách týkajúcich sa preukazov oprávňujúcich
na vstup (v znení zmien), rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu zo 6. júla 2011 o vykonávaní novej
koncepcie celkovej bezpečnosti a rozhodnutie Predsedníctva EP z 15. januára 2018 o pravidlách bezpečnosti
a ochrany v Európskom parlamente (C79/04).

Upozorňujeme návštevníkov, že:

a) každý, kto chce vstúpiť do priestorov Parlamentu, musí poskytnúť tieto informácie: mená a priezvisko, dátum
narodenia, štátna príslušnosť, ako aj druh a referenčné číslo úradného dokladu totožnosti a fotografiu; Úradné doklady
totožnosti, ktoré jednotliví návštevníci predložia, možno na účely získania týchto údajov alebo overenia totožnosti
návštevníka naskenovať (preukaz totožnosti sa neukladá a nie je ďalej spracúvaný); Ďalšie osobné informácie
týkajúce sa vozidiel alebo iných aktív, ktoré vstúpia do priestorov Parlamentu, sa môžu zhromažďovať na žiadosť
dotknutej osoby.

b) od zástupcov záujmových skupín, ktorí žiadajú o povolenie na vstup do Parlamentu, sa vyžaduje, aby poskytli
dodatočné osobné údaje v súlade s pravidlami vstupu do priestorov EP. V registri transparentnosti európskych
inštitúcií (pozri https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=sk#sk) sú uvedené tie osoby
zastupujúce organizácie a/alebo samostatne zárobkovo činné osoby podieľajúce sa na tvorbe a vykonávaní politiky
EÚ, ktorým boli vydané preukazy oprávňujúce na vstup do Európskeho parlamentu.

c) v záujme predchádzania bezpečnostným incidentom môže generálne riaditeľstvo pre bezpečnosť a ochranu
vykonávať bezpečnostné kontroly všetkých osôb vrátane poslancov, predmetov a majetku  pred vstupom do
priestorov Parlamentu a počas prítomnosti v nich. Na tento účel môže GR SAFE s dodržaním platných právnych
predpisov v oblasti ochrany osobných údajov zhromažďovať niektoré informácie o osobách, tovaroch a majetku, ktoré
sa kontrolujú pri bezpečnostných kontrolách.

d) Európsky parlament využíva kamerový monitorovací systém, aby zaručil: bezpečnosť a ochranu svojich budov
a priestorov a kontrolu vstupu do nich, ako aj bezpečnosť a ochranu poslancov, zamestnancov a návštevníkov,
majetku, archívov a dokumentov umiestnených alebo uložených vo svojich priestoroch. Tento systém je takisto
určený na prevenciu a riadenie bezpečnostných incidentov (a zároveň má od nich odrádzať). Umožňuje v prípade
potreby zhromaždiť údaje potrebné na vyšetrovanie incidentov a analýzu možných hrozieb. Viac informácií o ochrane
osobných údajov pri používaní kamerového monitorovacieho systému možno nájsť v časti o kamerovom
monitorovacom systéme používanom v Európskom parlamente;

e) osobné údaje získané od poslancov Európskeho parlamentu, zamestnancov, zmluvných dodávateľov,
návštevníkov a interných/externých partnerov nebudú použité na iné účely než tie, ktoré sú uvedené vyššie. Nebudú



poskytnuté tretím stranám, pokiaľ to nebude nutné na účely uvedené vyššie, pričom sa vyžaduje predchádzajúce
schválenie generálnym riaditeľom pre bezpečnosť a ochranu. Na ochranu dôvernosti spracúvaných osobných údajov
a zabránenie ich zneužitiu treťou stranou sa prijmú príslušné bezpečnostné opatrenia;

f) získané osobné údaje sa uchovávajú len na obmedzený čas a po uplynutí primeraného obdobia uchovávania sa
ničia, a to podľa týchto kritérií uchovávania:

 v prípade osobných údajov súvisiacich so žiadosťou o akreditáciu a) a b) sa osobné údaje uchovávajú počas
obdobia platnosti akreditácie. Po tejto platnosti sa osobné údaje uchovávajú 2 roky na prípadné potreby
vyšetrovania. Osobné údaje návštevníkov sa budú uchovávať počas trvania návštevy, ako aj počas trvania
návštevy poskytovateľov služieb počas trvania ich zmluvy. Obdobie uchovávania po týchto termínoch bude
1 rok (v prípade bezpečnostného vyšetrovania a analýzy rizík môže byť aj 2 roky). Záznamy o prístupe sa
uchovávajú 4 mesiace.

 v prípade osobných údajov týkajúcich sa kontrol prístupu sa osobné údaje môžu uchovávať od 1 do 3 rokov
v závislosti od pravdepodobnosti následných opatrení.

 v prípade osobných údajov (snímok) na kamerových záznamoch pozri pravidlá týkajúce sa obrazových
záznamov;

 v prípade osobných údajov týkajúcich sa bezpečnostných incidentov: desať rokov spolu s vyšetrovacou
správou;

g) dotknuté osoby majú tieto práva: právo požiadať prevádzkovateľa o prístup k svojim osobným údajom. Osoby majú
právo získať od prevádzkovateľa opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ich týkajú. Dotknuté osoby sa môžu
kedykoľvek obrátiť sa na útvar Európskeho parlamentu pre ochranu údajov na adrese data-
protection@europarl.europa.eu. Dotknuté osoby majú takisto právo podať sťažnosť európskemu dozornému
úradníkovi pre ochranu údajov, a to e-mailom na adrese edps@edps.europa.eu.

h) generálne riaditeľstvo pre bezpečnosť a ochranu môže uplatňovanie práv uvedených v bode g) obmedziť, keby to
mohlo prekážať úspešnému ukončeniu vyšetrovania bezpečnostných incidentov, bezpečnostných vyšetrovaní a
pomocných vyšetrovaní alebo spôsobiť neprimerané riziká pre fungovanie EP. Na základe toho potom prevádzkovateľ
oficiálne oznámi a odôvodní takéto zamietnutie dotknutej osobe. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na európskeho
dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Upozorňujeme, že určité konkrétne činnosti spracúvania môžu byť predmetom samostatného a prispôsobeného
vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie môžete získať na adrese
SAFE.dataprotection@europarl.eu a nahliadnuť do registra záznamov EP o ochrane údajov na adrese
https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do
Referenčné čísla záznamu/ činnosť/názov procesu:
 435 - Accréditation - Titres et autorisations d'accès au Parlement européen
 327 - Contrôles d’accès
 120 - CCTV

V záujme uplatnenia svojich práv alebo na získanie ďalších informácií sa môžete obrátiť priamo na tieto adresy:

Generálne riaditeľstvo pre bezpečnosť a ochranu
Koordinátor pre ochranu údajov (DPC)
Európsky parlament – Rue Wiertz 60; B-1047 - Bruxelles - Belgique
E-mailová adresa: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu
Webové sídlo: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/stay-informed/security-and-access

Útvar Európskeho parlamentu pre ochranu osobných údajov
Európsky parlament – KAD 06A001 – L-2929 – Luxembourg
E-mailová adresa: data-protection@ep.europa.eu - https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do
Tel. č.: +352 4300 23595

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Rue Wiertz, 60; B-1047 Bruxelles
E-mailová adresa: edps@edps.europa.eu - Webové sídlo: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB
Tel. č.: +32 2 28 31900
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