
Prohlášení o ochraně soukromí

Ochrana osobních údajů

Evropský parlament je odhodlán chránit Vaše osobní údaje a respektovat Vaše soukromí. Toto
prohlášení o ochraně soukromí vysvětluje, za jakým účelem a na jakém právním základě
zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s parlamentními otázkami, jaké byly zavedeny
postupy pro ochranu všech poskytnutých osobních údajů, jak jsou tyto informace využívány
a jaká práva máte ve vztahu ke svým osobním údajům. Obsahuje také kontaktní údaje
odpovědného správce, u kterého se můžete domáhat uplatnění svých práv, pověřence
Evropského parlamentu pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.
Evropský parlament uplatňuje nařízení (EU) č. 2018/1725 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a
o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 295 – 21. 11. 2018.

1) Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Evropský parlament vykonává funkci správce údajů1, zatímco útvarem odpovídajícím za jejich
zpracování je oddělení pro činnosti poslanců, které zastupuje pan Francisco Peyró Llopis
(vedoucí oddělení).

Správce nebo příslušný útvar je možné kontaktovat na adresách: QuestOral@ep.europa.eu ,
QuestEcrit@ep.europa.eu a interpellations@ep.europa.eu

2) Za jakým účelem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Správce údajů zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění
povinností Evropského parlamentu, neboť parlamentní otázky jsou přímou formou
parlamentní kontroly ostatních orgánů a institucí EU. Osobní údaje se zpracovávají pro účely
vyřizování otázek k písemnému zodpovězení, otázek k ústnímu zodpovězení s rozpravou
a interpelací.

Oddělení pro činnosti poslanců přijímá parlamentní otázky prostřednictvím internetové
aplikace. Následně otázky zaregistruje, provede kontrolu přípustnosti podle kritérií
stanovených v jednacím řádu a předá je jejich adresátům, jimiž jsou mj. předseda Evropské
rady, Rada a Komise nebo místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku.

Více informací o zpracování osobních údajů Evropskou komisí naleznete v prohlášení Komise
o ochraně soukromí pro účely vyřizování parlamentních otázek.

1 Správcem je orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými subjekty
určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Správce je zastupován vedoucím příslušného útvaru.



3) Jaký je právní základ pro zpracování údajů?

Právní základ tvoří články 136, 138 a 139 jednacího řádu Evropského parlamentu, příloha III
jednacího řádu EP týkající se otázek k písemnému zodpovězení a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a
o volném pohybu těchto údajů.

4) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Administrativní osobní údaje poslance, který vypracuje otázku, a veškeré osobní údaje
obsažené v parlamentních otázkách přijatých prostřednictvím internetové aplikace. Autoři
(jednotliví poslanci, výbory nebo politické skupiny) mohou při vypracovávání otázek uvést
osobní údaje, pokud je považují za relevantní pro dané téma. Za obsah otázek jsou odpovědní
výhradně jejich autoři.

5) Jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Aby zpracování údajů probíhalo v souladu s právem Unie, zavedlo oddělení pro činnosti
poslanců vhodné záruky a vnitřní postupy k zajištění ochrany práv a svobod subjektů údajů.

Proces zpracování údajů začíná okamžikem, kdy je otázka přijata prostřednictvím internetové
aplikace. Každá situace či otázka obsahující osobní údaje jiné než jméno(a) poslance
Evropského parlamentu se posuzuje individuálně.

Oddělení provádí v souladu se stávajícími ustanoveními o ochraně údajů podrobný průzkum
a ověřování na internetu, aby zjistilo, zda byly dotčené osobní údaje zveřejněny. Posuzuje se
osobní situace uvedeného subjektu údajů a současně se zohlední příslušný právní základ pro
zpracování údajů.

Zpracovávané údaje mohou zahrnovat zvláštní kategorie osobních údajů, na které se vztahuje
článek 10 nařízení (EU) 2018/1725. V tomto případě musí být při zpracování zvláštních
kategorií osobních údajů dodržena alespoň jedna z následujících podmínek stanovených v čl.
10 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1725:

a) subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo
více stanovených účelů;

c) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas;

e) zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů;



g) zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie,
které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje
vhodné a konkrétní záruky základních práv a zájmů subjektu údajů.

Na zpracování osobních údajů týkajících se odsouzení v trestních věcech a trestných činů se
vztahují podmínky zpracování podle článku 11 nařízení (EU) 2018/1725.

Po prozkoumání každého jednotlivého případu, kdy jsou osobní údaje obsažené v parlamentní
otázce považovány za soukromé a nesplňují výše uvedená kritéria, kontaktuje oddělení
autora(y) otázky a požádá jej(je), aby otázku přeformuloval(i) tak, aby byly odstraněny
veškeré odkazy na osobní údaje, které jsou považovány za nepřípustné.

6) Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uchovávány?

Parlamentní otázky jsou ukládány v internetové aplikaci QP Plus. Po uplynutí pětiletého
období, po které jsou soubory týkající se parlamentních otázek uchovávány, jsou tyto soubory
převedeny do historického archivu Evropského parlamentu pro historické účely. Doba
uchovávání parlamentních otázek se řídí harmonogramem pro uchovávání údajů, který je
stanoven ve společném seznamu pro uchovávání údajů na úrovni generálního ředitelství.

Konečné verze parlamentních otázek, které jsou zaslány příjemcům po provedení kontroly
přípustnosti a ochrany údajů, jsou veřejně dostupné na internetových stránkách Europarl a
v rejstříku úředních dokumentů Parlamentu.

7) Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?

V rámci Parlamentu je přístup k parlamentním otázkám a k veškerým osobním údajům, které
mohou obsahovat, omezen na různé kategorie zaměstnanců, kteří mají na starosti provádění
příslušných úkonů. Kromě pracovníků oddělení pro činnosti poslanců mezi ně mohou patřit
zaměstnanci generálního ředitelství pro překlad a zaměstnanci generálního ředitelství pro
inovace a technickou podporu v souvislosti s technickými aspekty internetové aplikace, dále
asistenti poslanců Parlamentu a zaměstnanci politických skupin a výborů.

Po provedení výše popsaného postupu kontroly přípustnosti a po odstranění všech
nepřípustných osobních údajů obdrží údaje obsažené v parlamentních otázkách příjemci
z dalších orgánů EU. Jedná se mimo jiné o předsedu Evropské rady, Radu, Komisi nebo
místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní
politiku.

8) Budou Vaše osobní údaje sdíleny se zemí, která není členem EU, nebo s mezinárodní
organizací?



Parlamentní otázky, které prošly výše uvedenými kontrolami a ověřením, jsou veřejně
dostupné na internetových stránkách Europarl a v rejstříku oficiálních dokumentů
Parlamentu.

9) Je pro přijímání rozhodnutí, která se Vás mohou dotknout, používáno
automatizované zpracování údajů2 nebo profilování3?

Ne.

10) Jestliže nejste poskytovatelem svých osobních údajů, odkud byly získány?

Veškeré osobní údaje pocházejí z parlamentních otázek vypracovaných jednotlivými
poslanci Parlamentu, výbory nebo politickými skupinami a za obsah otázek nesou
výhradní odpovědnost jejich autoři. Správce není vždy schopen ověřit zdroj osobních
informací uvedených poslancem v parlamentní otázce.

11) Jaká máte práva?

Máte tato práva:

o právo na přístup ke svým osobním údajům
o právo na opravu svých osobních údajů
o případně právo na smazání svých osobních údajů
o případně právo na omezení zpracování svých osobních údajů
o případně právo na přenositelnost údajů
o případně právo vznést námitku proti zpracování údajů
o případně právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost

zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním
o právo kontaktovat pověřence Evropského parlamentu pro ochranu osobních údajů

na adrese data-protection@europarl.europa.eu
o právo podat stížnost k evropskému inspektorovi ochrany údajů na adrese

edps@edps.europa.eu

2 Přijímání rozhodnutí výhradně automatizovanými prostředky bez zapojení lidského faktoru. {Teoretické
příklady: internetové stránky Vás při provedení určité volby automaticky zařadí na různé seznamy e-mailových
adres, na které je zasílán odpovídající měsíční bulletin / automatizovaný systém se použije k vyhodnocení
odpovědí v testu typu multiple choice a ke stanovení požadovaného minimálního počtu bodů podle počtu
správných řešení}.
3 Profilováním se analyzují osobnostní rysy, chování, zájmy a zvyky jednotlivce s cílem vytvořit o něm predikci
nebo ve vztahu k němu učinit rozhodnutí. Tento postup se používá k analýze nebo predikci ohledně pracovního
výkonu subjektu údajů, jeho ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí či zájmů, spolehlivosti, chování,
místa pobytu či přesunů apod. {Teoretický příklad: při používání sociálních médií dochází ke shromažďování
údajů a zaznamenávají se tendence ve Vašem chování. Tato data se posléze použijí k vytvoření nových či různých
predikcí ve vztahu k Vaší osobě.}


