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Generalni direktorat za varnost in zaščito  

Elektronski naslov:  SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 

Generalni direktorat za varnost in zaščito 

 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

OBVESTILO OSEBAM, KI VSTOPAJO V PROSTORE EVROPSKEGA PARLAMENTA 
 

Generalni direktorat Evropskega parlamenta za varnost in zaščito meni, da sta pravica do zasebnosti in pravica do 

varstva osebnih podatkov zelo pomembni. V tem obvestilu je odkrito in pregledno pojasnjeno, kako generalni 

direktorat za varnost in zaščito ravna z osebnimi podatki, da se zagotovi skladnost z zakonodajo o varstvu osebnih 

podatkov (Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov  

pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter 

o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES). 

 

Generalni direktorat Evropskega parlamenta za varnost in zaščito obdeluje osebne podatke poslancev Evropskega 

parlamenta, uslužbencev, pogodbenikov, obiskovalcev ter notranjih in zunanjih partnerjev Evropskega parlamenta za: 

 

 odobritev vstopa v prostore Evropskega parlamenta, 

 nadzor ob vstopu v prostore Evropskega parlamenta, 

 preiskovanje varnostnih incidentov ter izvajanje varnostnih poizvedb in pomožnih preiskav; oceno groženj in 

analizo tveganja za Evropski parlament. 

 

Pravna podlaga, ki ureja delovanje generalnega direktorata za varnost in zaščito, je vrsta sklepov predsedstva 

Evropskega parlamenta, zlasti sklep predsedstva z dne 3. maja 2004 (pravilnik o izkaznicah za vstop) (kot je bil 

spremenjen), z dne 6. julija 2011 (izvajanje novega globalnega varnostnega koncepta) in z dne 15. januarja 2018 

(pravilnik o varnosti in zaščiti v Evropskem parlamentu (C79/04)). 

 

Prosimo, upoštevajte naslednje: 

 

(a) Vsakdo, ki želi vstopiti v prostore Parlamenta, mora zagotoviti: priimek in ime(na), datum rojstva, državljanstvo ter 

vrsto uradnega osebnega dokumenta in njegovo številko ter fotografijo. Uradni osebni dokument, ki ga predlož i 

obiskovalec, se lahko skenira, da se zberejo zgoraj omenjeni podatki ali potrdi njegova identiteta (osebni dokument 

se ne zadrži za nadaljnjo obdelavo). Na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko 

zberejo tudi osebni podatki v zvezi z vozilom ali drugim imetjem, s katerim bo posameznik vstopil v prostore 

Parlamenta. 

 

(b) Predstavniki interesnih skupin, ki želijo pridobiti pravico do vstopa v prostore Parlamenta, morajo skladno s pravili,  

ki urejajo dostop do prostorov Parlamenta, navesti nekatere dodatne osebne podatke. Seznam oseb, ki zastopajo 

organizacije in/ali so samozaposlene, sodelujejo pri oblikovanju politik EU in njihovem izvajanju ter jim je Parlament 

izdal izkaznico za vstop, je naveden v registru evropskih institucij za preglednost  (gl. http://europa.eu/transparency -

register/index_en.htm). 

 

(c) Generalni direktorat za varnost in zaščito lahko za preprečevanje varnostnih incidentov opravlja varnostne 

preglede vseh oseb, tudi poslancev, blaga in imetja, preden vstopijo v prostore Parlamenta in dokler so v njih. V ta 

namen lahko ob zagotavljanju skladnosti z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov zbira nekatere podatke 

o osebah, blagu in imetju, ki jih pregleda pri varnostnem preverjanju. 

 
(d) Evropski parlament upravlja sistem za videonadzor, ki zagotavlja: varnost, zaščito in nadzor dostopa do zgradb in 

prostorov ter varnost in zaščito poslancev, osebja, obiskovalcev, premoženja, arhivov in dokumentov, ki se nahajajo 

ali hranijo v njegovih prostorih. Sistem je namenjen tudi preprečevanju (in hkrati odvračanju) ter obvladovanju 

incidentov v zvezi z varnostjo in zaščito. Po potrebi omogoča zbiranje potrebnih elementov za izvedbo preiskav  

incidentov in analizo morebitnih nevarnosti. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v sistemu videonadzora je na 

voljo v poglavju o videonadzoru v Evropskem parlamentu. 

 

(e) Zbrani osebni podatki poslancev Evropskega parlamenta, uslužbencev, pogodbenikov, obiskovalcev ter notranjih 

in zunanjih partnerjev se uporabijo samo za zgoraj opisane namene. Podatki se ne razkrijejo tretjim osebam, razen 

če je to potrebno za zgoraj opisane namene in šele, ko to odobri generalni direktor za varnost in zaščito. Za zaščito 

zaupnosti osebnih podatkov in za preprečitev njihove zlorabe s strani tretjih oseb bodo sprejeti primerni varnostni 

ukrepi. 
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(f) Zbrani osebni podatki se hranijo omejen čas in se po razumnem obdobju hrambe uničijo v skladu z naslednjimi 

merili: 

 

 (a) in (b) Osebni podatki v zvezi s prošnjo za akreditacijo se hranijo za obdobje veljavnosti akreditacije. Po 

izteku veljavnosti se osebni podatki hranijo še dve leti za morebitne preiskovalne potrebe. Osebni podatki 

obiskovalca se hranijo za čas trajanja obiska, osebni podatki ponudnika storitev pa za čas trajanja pogodbe 

o opravljanju storitev. Potem se ti podatki hranijo še eno leto (morda tudi dve leti v primeru varnostnih 

poizvedb in izvajanja analize tveganja). Dnevniki dostopa se hranijo štiri mesece. 

 Osebni podatki, povezani s kontrolami ob vstopu, se lahko hranijo od enega do treh let, odvisno od verjetnosti 

nadaljnjega ukrepanja. 

 Kar zadeva hrambo osebnih podatkov (slike), povezanih s sistemom videonadzora, gl. politiko videonadzora 

(CCTV). 

 Osebni podatki, povezani z varnostnim incidentom, se skupaj s poročilom o preiskavi hranijo 10 let. 

 

(g) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima naslednje pravice: pravico, da od upravljavca zahteva 

dostop do svojih osebnih podatkov, pravico, da upravljavec popravi netočne osebne podatke, ki se nanj nanašajo.  

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se lahko vedno obrnejo na službo Evropskega parlamenta za 

varstvo podatkov na naslovu data-protection@europarl.europa.eu. Imajo tudi pravico, da vložijo pritožbo pri 

Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov  (edps@edps.europa.eu).  

 

(h) Generalni direktorat za varnost in zaščito lahko omeji uporabo pravic iz odstavka (g), če bi onemogočala uspešen 

zaključek preiskav varnostnih incidentov, varnostnih poizvedb in pomožnih preiskav ali po nepotrebnem ogrožala 

delovanje Parlamenta. Na tej osnovi nato upravljavec podatkov uradno obvesti posameznika, na katerega se podatki 

nanašajo, in mu obrazloži, zakaj je bila zahteva zavrnjena. Posameznik se lahko pritoži evropskemu nadzorniku za 

varstvo podatkov. 

 

Nekatere specif ične dejavnosti obdelave so lahko predmet ločene in prilagojene izjave o varstvu osebnih podatkov . 

Dodatne informacije so na voljo na SAFE.dataprotection@europar l.europa.eu in v registru evidenc o postopkih 

obdelave podatkov v Evropskem parlamentu na https://w ww.europarl.europa.eu/data-protect/index.do 

Referenčna številka evidence/operacija/naslov obdelave 

 435 – akreditacija – izkaznice in dovoljenja za vstop v prostore Evropskega parlamenta 

 327 – kontrole ob vstopu 

 120 – CCTV 

 

Za uveljavljanje svojih pravic ali dodatne informacije se lahko obrnete neposredno na koordinatorja za varstvo 

podatkov pri generalnem direktoratu za varnost in zaščito, službo Evropskega parlamenta za varstvo podatkov in 

Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njihovi kontaktni podatki so: 

 

Directorate-General for Security and Safety 

Data protection coordinator (DPC) 

European Parliament - Rue Wiertz 60; B-1047 - Brussels - Belgium 

Elektronski naslov: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 

Spletno mesto: https://w ww.europarl.europa.eu/at-your-service/sl/stay-informed/security-and-access 

 

The European Parliament Data Protection Service  

European Parliament - ADENAUER 14T012 - L-2929 - Luxembourg 

Elektronski naslov: data-protection@ep.europa.eu – https://w ww.europarl.europa.eu/data-protect/index.do 

Telefon: +352 4300 23595 

 

The European Data Protection Supervisor  

Rue Wiertz, 60; B-1047 Brussels 

Elektronski naslov: edps@edps.europa.eu – spletno mesto: http://w ww.edps.europa.eu/EDPSWEB 

Telefon: +32 2 28 31900 
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