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Generaldirektoratet för skydd och säkerhet  

E-post:  SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 

Generaldirektoratet för skydd och säkerhet 

 
SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 

MEDDELANDE TILL PERSONER SOM GES TILLTRÄDE TILL EUROPAPARLAMENTETS 
LOKALER 

Europaparlamentets generaldirektorat för skydd och säkerhet fäster stor vikt vid rätten till integritet och 
skydd av personuppgifter. Det här meddelandet beskriver hur generaldirektoratet för skydd och säkerhet 
hanterar dina uppgifter på ett öppet och transparent sätt för att se till att lagstiftningen om skydd av 
personuppgifter följs (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1725 av den 23 oktober 
2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av 
unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande 
av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG). 

Parlamentets generaldirektorat för skydd och säkerhet behandlar personuppgifter från parlamentets 
ledamöter, personal, underleverantörer, besökare och interna och externa partner i följande syften: 

 

 För att bevilja tillträde till Europaparlamentets lokaler. 
 För att kontrollera tillträdet till Europaparlamentets lokaler. 
 För att utreda säkerhetstillbud, säkerhetsförfrågningar och tillhörande utredningar; för att 

utvärdera hot och analysera risker för parlamentet. 

 

Den rättsliga grunden för verksamheten inom generaldirektoratet för skydd och säkerhet är ett antal beslut 
fattade av Europaparlamentets presidium, särskilt presidiets beslut av den 3 maj 2004 (Bestämmelser om 
passerkort) (i dess ändrade lydelse), presidiets beslut av den 6 juli 2011 (Genomförande av den nya 
övergripande säkerhetsstrategin) och presidiets beslut av den 15 januari 2018 (Bestämmelser om 
säkerhet och skydd i Europaparlamentet (C79/04)). 

 

Observera följande: 

 

a) Alla som önskar tillträde till parlamentets lokaler måste tillhandahålla följande: för- och efternamn, 
födelsedatum, medborgarskap samt en officiell identitetshandling (typ och referensnummer) och ett foto. 
Officiella identitetshandlingar som tillhör enskilda besökare kan skannas för inhämtning av dessa uppgifter 
eller för bekräftelse av en besökares identitet (identitetshandlingen behålls inte och genomgår inte heller 
någon ytterligare behandling). Ytterligare personuppgifter om fordon eller andra tillgångar som tas med in 
i parlamentets lokaler kan samlas in på begäran av den registrerade. 

 

b) Företrädare för intressegrupper som vill ha tillträde till parlamentet kommer att uppmanas att lämna 
ytterligare personuppgifter i enlighet med bestämmelserna för tillträde till parlamentets lokaler. EU-
institutionernas öppenhetsregister (se https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?lo
cale=sv#sv) visar vilka företrädare för organisationer och/eller egenföretagare som deltar i utformningen 
och genomförandet av EU:s politik och som Europaparlamentet har beviljat tillträdestillstånd.  

 

c) För att förhindra säkerhetstillbud får generaldirektoratet för skydd och säkerhet utföra 
säkerhetskontroller av alla personer, inbegripet ledamöterna, varor och tillgångar innan de får komma in 
och medan de vistas i parlamentets lokaler. För detta ändamål får GD Safe, med säkerställande av att 
gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter följs, samla in viss information om de personer, varor 
och tillgångar som kontrolleras vid säkerhetskontrollerna. 

 
d) Europaparlamentet använder ett kameraövervakningssystem (CCTV) för att säkerställa säkerheten och 
kontrollera tillträdet till byggnader och lokaler, samt för att säkerställa säkerheten för ledamöter, personal, 
besökare, egendom, arkiv och handlingar som finns eller lagras i lokalerna. Systemet ska också förebygga 
(och samtidigt avskräcka från) och hantera säkerhetstillbud. Med hjälp av detta system kan parlamentet 
vid behov samla in den information som krävs för att genomföra utredningar av tillbud och analysera 
potentiella hot. Mer information om skydd av personuppgifter inom ramen för 
kameraövervakningssystemet finns i avsnittet om kameraövervakning i Europaparlamentet. 

 

e) Personuppgifter som samlas in från Europaparlamentets ledamöter, personal, underleverantörer, 
besökare och interna och externa partner kommer inte att användas för andra syften än de som anges 
ovan. De kommer inte att lämnas ut till tredje part, utom om det är nödvändigt i de syften som anges ovan 
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och efter förhandsgodkännande från generaldirektören med ansvar för skydd och säkerhet. Lämpliga 
säkerhetsåtgärder kommer i sådana fall att vidtas för att skydda de behandlade personuppgifternas 
konfidentialitet och för att förhindra att de missbrukas av tredje part.  

 

f) Insamlade personuppgifter lagras under en begränsad tid och förstörs efter en rimlig lagringstid enligt 
följande lagringskriterier: 

 

 Personuppgifter som samlas in i samband med en ackrediteringsansökan (led a och b) lagras så 
länge som ackrediteringen gäller. Efter denna period lagras personuppgifterna i 2 år för eventuella 
utredningsbehov. Besökares personuppgifter lagras under hela besöket, och tjänsteleverantörers 
personuppgifter lagras under kontraktets löptid. Efter dessa perioder lagras personuppgifterna i 1 
år (eller 2 år vid säkerhetsundersökningar och riskanalyser). Tillträdesloggar lagras i 4 månader. 

 Personuppgifter som samlas in i samband med tillträdeskontroller kan lagras i 1–3 år, beroende 
på sannolikheten för uppföljning. 

 För personuppgifter (bilder) från kameraövervakningssystemet, se kameraövervakningspol icyn. 
 För personuppgifter som rör ett säkerhetstillbud: 10 år tillsammans med utredningsrapporten. 

 

g) De registrerade har följande rättigheter: rätt att begära tillgång till egna personuppgifter från den 
personuppgiftsansvarige; rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dem rättade av den 
registeransvarige; de registrerade kan alltid kontakta Europaparlamentets dataskyddsavdelning på e-
postadressen dataprotection@europarl.europa.eu; rätt att lämna in klagomål till Europeiska 
datatillsynsmannen på e-postadressen edps@edps.europa.eu.  

 

h) Generaldirektoratet för skydd och säkerhet får begränsa tillämpningen av de rättigheter som anges i 
led g om den skulle kunna hämma slutförandet av utredningar om säkerhetstillbud, säkerhetsförfrågningar 
och tillhörande utredningar eller skapa onödiga risker för parlamentets verksamhet. Den 
personuppgiftsansvarige ska då formellt motivera för den registrerade att begäran har avslagits på 
grundval av detta. Den registrerade har rätt att vända sig till Europeiska datatillsynsmannen. 

 
Observera att vissa specifika typer av behandling kan omfattas av ett separat, särskilt anpassat 
meddelande om skydd av personuppgifter. Du kan få mer information från 
SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu, och dataskyddsregistret över behandling av personuppgifter 
finns på https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do 

Registerreferenser / Behandlingsbenämning: 
 435 – Ackreditering – Passerkort och tillstånd för tillträde till Europaparlamentet 
 327 – Kontroll av tillträde 
 120 – Kameraövervakning 

 

För att utöva dina rättigheter eller för att få mer information kan du vända dig direkt till följande instanser: 

 
Directorate-General for Security and Safety (Generaldirektoratet för skydd och säkerhet) 

Data protection coordinator (DPC) 

European Parliament – Rue Wiertz/Wiertzstraat 60 – 1047 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË 

E-postadress:  SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 

Webbplats: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sv/stay-informed/security-and-access 

 

The European Parliament Data Protection Service (Europaparlamentets tjänst för skydd av 
personuppgifter) 

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

E-postadress: data-protection@ep.europa.eu – Webbplats: https://www.europarl.europa.eu/data-
protect/index.do 

Tfn: +352 430023595 

 

The European Data Protection Supervisor (Europeiska datatillsynsmannen) 
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60 – 1047 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË 

E-postadress: edps@edps.europa.eu – Webbplats: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 

Tfn: +32 22831900 
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