Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatóság
Könyvtári és Tudáseszközök Igazgatóság
Állampolgári Tájékoztatáskérések Osztály

Adatvédelmi nyilatkozat
A személyes adatok Európai Parlament által végzett kezelésére az Európai Parlament és a
Tanács 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 rendeletének 15. és 16. cikke alkalmazandó
1) Ki kezeli az Ön személyes adatait?
Az adatellenőrként eljáró szerv az Európai Parlament 1. Az Ön személyes adatainak
ellenőrzéséért felelős szerv az Állampolgári Tájékoztatáskérések Osztálya (Ask EP), amelyet
osztályvezetője képvisel. Ha üzenetet szeretne küldeni az adatkezelőnek, kérjük, töltse ki az
internetes űrlapot a következő címen:
https://www.secure.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/askEP.html
2) Milyen célból kezelik az Ön személyes adatait?
Személyes adatainak feldolgozására az állampolgári tájékoztatáskérések kezelése
érdekében kerül sor. Ez magában foglalja a polgároknak való válaszadást és a statisztikai és
igazgatási célú adatfeldolgozást. Lehetséges, hogy válaszunkkal együtt egy ügyfélelégedettségi felmérést is elküldünk Önnek. Ön szabadon eldöntheti, hogy válaszol-e a
kérdőívre. Ha úgy dönt, hogy kitölti a kérdőívet, hozzájárul válaszainak kezeléséhez. A
kérdőívre adott válaszainak tartalmát anonimizált formában használjuk fel, hogy javítsuk
osztályunk szolgáltatásait.
3) Mi az adatok kezelésének jogalapja?
Az adatkezelés jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 24. cikke: „Minden
uniós polgárnak lehetősége van arra, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 55. cikkének
(1) bekezdésében említett nyelvek valamelyikén írásban forduljon az e cikkben vagy a
szóban forgó szerződés 13. cikkében említett bármely intézményhez vagy szervhez, és
ugyanazon a nyelven kapjon választ”.
4) Mely személyes adatok kezelésére kerül sor?
Azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyeket a polgároknak meg kell adniuk ahhoz,
hogy üzenetet küldhessenek az Ask EP-nek a rendelkezésre álló űrlapon:
a. Kötelező mezők: „Vezetéknév”, „Utónév”, „A lakóhely szerinti ország”, „E-mail”, „A
kérdőív hivatalos uniós nyelve” és „Kérdés”.
b. Nem kötelező mezők: „Nem”, „Cím”, „Kor”, „Szakma”, „Állampolgárság” és „Egyéb

nyelv, amelyet az osztály a válaszadáshoz használhat”.

Az adatellenőr a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározó közigazgatási hatóság, ügynökség vagy egyéb testület. Az adatellenőrt az adott szervezeti
egység vezetője képviseli.
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5) Miként történik az Ön személyes adatainak kezelése?
Az adatokat az Ask EP osztály kezeli. Bizonyos típusú kérdések az EP más szervezeti
egységeihez, más uniós intézményekhez és szervekhez, valamint a Europe Directhez is
továbbíthatók.
6) Mennyi ideig őrzik meg az Ön személyes adatait?
Személyes adatait az osztály archívumában legfeljebb öt évig tároljuk, ezt követően pedig
megsemmisítjük. Az osztály ezen időszak alatt annak érdekében tárolja a személyes
adatokat, hogy kezelje a tájékoztatáskéréseket, és azonosítsa az adott polgárnak a múltban
adott válaszokat.
7) Kik férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz?
Tájékoztatáskérésének hatékony megválaszolása érdekében üzenetét adott esetben
továbbíthatják a Europe Direct Tájékoztató Központhoz vagy az Európai Unió más illetékes
szervezeti egységéhez megválaszolás vagy konzultáció céljából.
8) Megosztják-e az Ön személyes adatait nem uniós országgal vagy nemzetközi
szervezettel?
Nem. Az Ön személyes adatait sem az Unió tagállamai közé nem tartozó országgal, sem
nemzetközi szervezettel nem osztják meg.
9) Sor kerül-e olyan automatizált eljárásokra2 és/vagy profilalkotásra3, amelyek Önt
esetleg érintő döntéshozatalra szolgálnak?
Nem.
10) Ha a személyes adatokat nem Ön adta meg, akkor honnan származnak?
Nem alkalmazandó.
11) Milyen jogok illetik meg Önt?






2

Önnek joga van a személyes adataihoz való hozzáférésre
Önnek joga van személyes adatainak helyesbítésére, és adott estben:
o Önnek joga van saját személyes adatainak törlésére
o Önnek joga van az adatkezelés korlátozására
o Önnek joga van az adatkezelés ellenzésére
Önnek joga van felvenni a kapcsolatot az Európai Parlament adatvédelmi
tisztviselőjével az alábbi e-mail-címen:data-protection@europarl.europa.eu
Önnek joga van panasszal élni azeurópai adatvédelmi biztosnál az alábbi e-mailcímen:edps@edps.europa.eu

A döntéshozatal kizárólag automatizált eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül történik.

Profilalkotási elemzések egy adott személy személyiségével, viselkedésével, érdeklődési körével és szokásaival
összefüggésben, az illetőre vonatkozó előrejelzések készítése vagy vele kapcsolatos döntések meghozatala
céljával. Az adatokat az érintett munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségi állapotára,
személyes preferenciáira vagy érdeklődési körére, megbízhatóságára vagy viselkedésére, tartózkodási helyére
vagy helyváltoztatásaira vonatkozó jellemzők elemzésére és előrejelzésére használják fel.
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