
Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok védelme

Az Európai Parlament elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és magánéletének
tiszteletben tartása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti a személyes adatok
kezelésének célját a parlamenti kérdések tekintetében, annak jogalapját, az összes megadott
személyes adat védelmét biztosító eljárásokat, az információk felhasználásának módját,
valamint az Ön jogait személyes adataival kapcsolatban. Tartalmazza továbbá az illetékes
adatkezelő elérhetőségeit is – akihez jogainak gyakorlásával kapcsolatban fordulhat –,
valamint az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselője és az európai adatvédelmi biztos
elérhetőségeit. Az Európai Parlament a természetes személyeknek a személyes adatok uniós
intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről
szóló (EU) 2018/1725 rendeletet alkalmazza (HL L 295., 2018.11.21.).

1) Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az Európai Parlament adatellenőrként1 jár el, míg az adatkezelésért felelős szerv a Képviselői
Tevékenységek Osztálya, amelyet Francisco Peyró Llopis (osztályvezető) képvisel.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatellenőrrel/szervvel az alábbi e-mail-címeken:
QuestOral@ep.europa.eu , QuestEcrit@ep.europa.eu és interpellations@ep.europa.eu

2) Milyen célból kezelik az Ön személyes adatait?

Az adatellenőr csak az Európai Parlament munkájának elvégzéséhez szükséges mértékben
dolgozza fel az Ön személyes adatait, mivel a parlamenti kérdések a többi uniós intézmény és
szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen formáját jelentik. A személyes adatok kezelése
írásbeli választ igénylő kérdések, vitával egybekötött szóbeli választ igénylő kérdések és
interpellációk kezelése céljából történik.

A Képviselői Tevékenységek Osztálya egy internetes applikáción keresztül fogadja a
parlamenti kérdéseket, majd regisztrálja azokat, az eljárási szabályzatban meghatározott
kritériumok szerint elvégzi az elfogadhatósági ellenőrzéseket, és továbbítja azokat a
címzetteknek, köztük az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak vagy a
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének.

A személyes adatok Európai Bizottság általi kezelésével kapcsolatos további információkért
kérjük, olvassa el a Bizottság parlamenti kérdések kezeléséről szóló adatvédelmi nyilatkozatát.

1 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.



3) Mi az adatok kezelésének jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja többek között az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136.,
138. és 139. cikke, az Európai Parlament eljárási szabályzatának III. melléklete (írásbeli választ
igénylő kérdések), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok uniós
intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai
parlamenti és tanácsi rendelet.

4) Mely személyes adatok kezelésére kerül sor?

A kérdést előkészítő képviselő adminisztratív jellegű személyes adatai, valamint az internetes
alkalmazáson keresztül kapott parlamenti kérdésekben szereplő személyes adatok. A szerzők
(képviselők, bizottságok vagy képviselőcsoportok) személyes adatokat is megadhatnak a
kérdések megfogalmazásakor, amennyiben azt a tárgy szempontjából fontosnak tartják. A
kérdések tartalmáért kizárólag a kérdés megfogalmazója felelős.

5) Miként történik az Ön személyes adatainak kezelése?

Az adatkezelésnek az uniós jog által engedélyezett végrehajtása érdekében a Képviselői
Tevékenységek Osztálya megfelelő biztosítékokat és belső eljárásokat vezetett be az
érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

Az adatkezelési művelet a parlamenti kérdés internetes alkalmazáson keresztül történő
kézhezvételével kezdődik. Az európai parlamenti képviselő nevén kívül más személyes adatot
is tartalmazó helyzetet/kérdést eseti alapon bírálnak el.

Az osztály, a hatályos adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban mélyreható kutatást és
online ellenőrzést végez annak megállapítása érdekében, hogy az érintett személyes adatokat
nyilvánosságra hozták-e. Megvizsgálják az említett érintett személyes helyzetét, figyelembe
véve az adatkezelés vonatkozó jogalapját.

A kezelt adatok magukban foglalhatják az (EU) 2018/1725 rendelet 10. cikkének hatálya alá
tartozó személyes adatok különleges kategóriáit, amely esetben a személyes adatok
különleges kategóriáinak kezelésére az (EU) 2018/1725 rendelet 10. cikkének (2)
bekezdésében foglalt alábbi feltételek legalább egyikének megfelelően kerül sor:

a) az érintett kifejezetten hozzájárulását adta e személyes adatainak egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez;

c) az adatkezelés az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez
szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a
hozzájárulását megadni;



e) az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten
nyilvánosságra hozott;

g) az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog alapján, amely arányos az elérni
kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát,
és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét
intézkedéseket ír elő.

A „büntetőjogi felelősség megállapítására és bűncselekményekre” vonatkozó személyes
adatok kezelésére az (EU) 2018/1725 rendelet 11. cikkében foglalt adatkezelési feltételek
vonatkoznak.

Az egyes eseteken végzett kutatást követően, amikor egy parlamenti kérdésben a személyes
adatok magánjellegűnek minősülnek és nem felelnek meg a fenti kritériumoknak, az osztály
felveszi a kapcsolatot a szerzővel/szerzőkkel, és kéri a kérdés átfogalmazását az
elfogadhatatlannak ítélt személyes adatokra való hivatkozások törlésével.

6) Mennyi ideig őrzik meg az Ön személyes adatait?

A parlamenti kérdéseket a QP Plus internetes alkalmazás tárolja. Az ötéves megőrzési időszak
végét követően a parlamenti kérdésekkel kapcsolatos akták történelmi okokból átkerülnek az
Európai Parlament irattárába. A parlamenti kérdések megőrzési időszakára a főigazgatósági
szintű közös megőrzési listában meghatározott megőrzési ütemterv vonatkozik.

Az elfogadhatósági és adatvédelmi ellenőrzéseket követően a címzettekhez eljuttatott
parlamenti kérdések végleges változata nyilvánosan elérhető az Europarl internetes oldalon
és a Parlament hivatalos dokumentumainak nyilvántartásában.

7) Kik férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz?

Az intézményen belül a parlamenti kérdésekhez és az azokban található személyes adatokhoz
való hozzáférés a vonatkozó műveletek elvégzéséért felelős személyzet különböző
kategóriáira korlátozódik. Ide tartozhatnak a Képviselői Tevékenységek Osztályán kívül a
Fordítási Főigazgatóság (a fordításokkal kapcsolatban), a DG ITEC (az internetes alkalmazással
kapcsolatos technikai kérdésekben), a parlamenti képviselők asszisztensei, valamint a
képviselőcsoportok és a bizottságok személyzete.

A fentiekben ismertetett elfogadhatósági eljárást és az elfogadhatatlannak ítélt személyes
adatok eltávolítását követően a parlamenti kérdésekben szereplő adatok címzettjei más uniós
intézmények. Ide tartoznak az Európai Tanács elnöke, a Tanács, a Bizottság vagy a Bizottság
alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

8) Megosztják-e az Ön személyes adatait nem uniós országgal vagy nemzetközi
szervezettel?



A fentiekben ismertetett ellenőrzéseken és vizsgálatokon átesett parlamenti kérdések
nyilvánosan elérhetők az Europarl honlapon és a Parlament hivatalos dokumentumainak
nyilvántartásában.

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?

Minden személyes adat az egyes parlamenti képviselők, bizottságok vagy
képviselőcsoportok által feltett parlamenti kérdésekből származik, és a kérdések
tartalmáért a szerzők kizárólagos felelősséggel tartoznak. Az adatellenőr nem mindig tudja
ellenőrizni a képviselő által a parlamenti kérdésben említett személyes információk
forrását.

11) Milyen jogok illetik meg Önt?

Önt a következő jogok illetik meg:

o a személyes adataihoz való hozzáférés joga
o a személyes adatainak helyesbítéséhez való jog
o adott esetben: a személyes adatainak törléséhez való jog
o adott esetben: az adatkezelés korlátozásához való jog
o adott esetben: adatai hordozhatóságához való jog
o adott esetben: az adatkezelés engedélyezésének megtagadásához való jog
o adott esetben: a hozzájárulás bármikori visszavonásához való jog, anélkül, hogy

ez érintené a visszavonást megelőzően megadott hozzájárulás alapján végzett
adatkezelés jogszerűségét

o az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselőjével való kapcsolatfelvétel joga ezen az e-
mail-címen: data-protection@europarl.europa.eu

2 A döntéshozatal kizárólag automatizált eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül történik. {Kitalált példák: olyan
internetes oldal alkalmazása, amelyen bizonyos lehetőségek kiválasztása Önt automatikusan különböző
levelezőlistákra helyezi, ahonnan havi rendszerességgel hírleveleket küldenek Önnek / automatizált rendszer
alkalmazása „feleletválasztós” tesztre adott válaszok megjelölésére, és megkövetelt minimális pontszám
előírása a helyes válaszok száma alapján.}
3 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. {Kitalált példa: a
közösségi média eszközeinek használata során adatokat gyűjtenek, és az Ön szokásait rögzítik. Ezt követően
ezeket az adatokat arra használják fel, hogy Önről új/más előrejelzéseket alakítsanak ki.}



o az európai adatvédelmi biztosnál történő panasztételhez való jog ezen az e-mail-címen:
edps@edps.europa.eu.


