
Oświadczenie o ochronie prywatności

Ochrona danych osobowych

Parlament Europejski zobowiązuje się chronić Państwa dane osobowe i szanować Państwa
prywatność. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniono cel
przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do pytań parlamentarnych, jego podstawę
prawną, obowiązujące procedury zapewniające ochronę wszystkich przekazywanych danych
osobowych, sposób wykorzystywania tych informacji oraz prawa przysługujące Państwu w
odniesieniu do własnych danych osobowych. Oświadczenie zawiera również dane
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz
administratora danych, u którego mogą Państwo dochodzić swoich praw. Parlament
Europejski stosuje rozporządzenie (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki
organizacyjne Unii (Dz.U. L295 z 21.11.2018 r.).

1) Kto przetwarza dane osobowe?

Parlament Europejski pełni funkcję administratora1 danych, natomiast jednostką
odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest Dział ds. Działalności Poselskiej reprezentowany
przez Francisca Peyró Llopisa (kierownika działu).

Z administratorem/właściwą jednostką administracyjną można skontaktować się, pisząc na
następujące adresy mailowe: QuestOral@ep.europa.eu , QuestEcrit@ep.europa.eu i
interpellations@ep.europa.eu

2) W jakim celu przetwarza się dane osobowe?

Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe jedynie w zakresie, w jakim jest to
niezbędne do wykonywania prac Parlamentu Europejskiego, ponieważ pytania
parlamentarne stanowią bezpośrednią formę kontroli parlamentarnej względem innych
instytucji i organów UE. Dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z obsługą pytań
wymagających odpowiedzi na piśmie, pytań wymagających odpowiedzi ustnej i debaty oraz
interpelacji.

Dział ds. Działalności Poselskiej otrzymuje pytania parlamentarne za pośrednictwem aplikacji
internetowej, a następnie rejestruje je, weryfikuje ich dopuszczalność zgodnie z kryteriami
określonymi w Regulaminie i przekazuje je adresatom, w tym przewodniczącemu Rady
Europejskiej, Radzie, Komisji lub wiceprzewodniczącemu Komisji/wysokiemu
przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

1 Administrator oznacza właściwy organ publiczny, agencję lub inny organ, który – samodzielnie lub wspólnie z
innymi organami – ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratora reprezentuje
kierownik właściwej jednostki administracyjnej.



Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Komisję Europejską
można znaleźć w jej oświadczeniu o ochronie prywatności w odniesieniu do odpowiedzi na
pytania parlamentarne.

3) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Podstawa prawna przetwarzania danych obejmuje art. 136, 138 i 139 Regulaminu Parlamentu
Europejskiego, załącznik III do Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczący pytań
wymagających odpowiedzi na piśmie, a także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki
organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.

4) Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Administracyjne dane osobowe posła lub posłanki, który(-a) przygotowuje pytanie, oraz
wszelkie dane osobowe zawarte w pytaniach parlamentarnych otrzymanych za
pośrednictwem aplikacji internetowej. Autorzy (indywidualni posłowie, komisje lub grupy
polityczne) mogą podać dane osobowe podczas sporządzania pytań, jeżeli uznają je za istotne
dla danej sprawy. Wyłączną odpowiedzialność za treść pytań ponoszą ich autorzy.

5) Jak będą przetwarzane dane osobowe?

Aby umożliwić przetwarzanie danych zgodnie z prawem Unii, Dział ds. Działalności Posłów
wprowadził odpowiednie zabezpieczenia i procedury wewnętrzne w celu ochrony praw i
wolności osób, których dane dotyczą.

Operacja przetwarzania danych rozpoczyna się po otrzymaniu pytania parlamentarnego za
pośrednictwem aplikacji internetowej. Każda konkretna sytuacja/pytanie zawierające dane
osobowe inne niż nazwisko posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego jest oceniane
indywidualnie w każdym przypadku.

Dział ds. Działalności Posłów przeprowadza szczegółową analizę i weryfikację online w celu
ustalenia, czy odnośne dane osobowe zostały już podane do wiadomości publicznej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Analizuje się sytuację osobistą danej osoby,
której dane dotyczą, biorąc pod uwagę odpowiednią podstawę prawną przetwarzania.

Przetwarzane dane mogą obejmować szczególne kategorie danych osobowych objęte art. 10
rozporządzenia (UE) 2018/1725, w którym to przypadku przetwarzanie szczególnych kategorii
danych osobowych wymaga spełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków,
określonych w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1725:

a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych
osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;



c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
lub innej osoby, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do
wyrażenia zgody;

e) przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez
osobę, której dane dotyczą;

g) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym,
na podstawie prawa Unii, które jest proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie narusza istoty
prawa do ochrony danych i przewiduje odpowiednie i konkretne środki ochrony praw
podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych
podlega warunkom określonym w art. 11 rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Po przeanalizowaniu każdego indywidualnego przypadku, jeżeli dane osobowe zawarte w
pytaniu parlamentarnym uznaje się za mające charakter prywatny i niezgodne z powyższymi
kryteriami, Dział ds. Działalności Posłów kontaktuje się z autorem lub autorami, zwracając się
o przeredagowanie pytania poprzez usunięcie wszelkich odniesień do danych osobowych
uznanych za niedopuszczalne.

6) Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Pytania parlamentarne są przechowywane w aplikacji internetowej QP Plus. Po upływie
pięcioletniego okresu przechowywania dokumenty dotyczące pytań parlamentarnych
przekazuje się do archiwów historycznych Parlamentu Europejskiego w celu archiwizacji.
Okres przechowywania pytań parlamentarnych wynika z harmonogramu określonego we
wspólnym wykazie zatrzymywanych danych na poziomie DG.

Ostateczne wersje pytań parlamentarnych, które zostały przesłane odbiorcom po
zweryfikowaniu dopuszczalności i ochrony danych, są publicznie dostępne na stronie
internetowej Europarl oraz w rejestrze oficjalnych dokumentów Parlamentu.

7) Kim są odbiorcy danych osobowych?

W wymiarze wewnętrznym dostęp do pytań parlamentarnych i wszelkich danych osobowych,
które mogą one zawierać, jest ograniczony do różnych kategorii pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie odpowiednich działań. Mogą to być, oprócz Działu ds.
Działalności Poselskiej, DG TRAD w kwestii tłumaczeń, DG ITEC w przypadku problemów
technicznych z aplikacjami internetowymi, asystenci posłów do Parlamentu oraz pracownicy
grup politycznych i komisji.

Po przeprowadzeniu opisanej powyżej procedury weryfikacji dopuszczalności oraz po
usunięciu wszelkich danych osobowych uznanych za niedopuszczalne, odbiorcami danych



zawartych w pytaniach parlamentarnych są inne instytucje UE. Obejmują one
przewodniczącego Rady Europejskiej, Radę, Komisję oraz wiceprzewodniczącego Komisji /
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

8) Czy dane osobowe mogą zostać przekazane państwu spoza UE lub organizacji
międzynarodowej?

Pytania parlamentarne, które przeszły opisane powyżej kontrole i weryfikacje, są publicznie
dostępne na stronie internetowej Europarl oraz w rejestrze oficjalnych dokumentów
Parlamentu.

9) Czy do podejmowania decyzji, które mogą mieć wpływ na Państwa, stosuje się
jakiekolwiek procesy zautomatyzowane2 lub profilowanie3?

Nie.

10) Z jakiego źródła pochodzą dane osobowe, jeśli to nie Państwo je przekazali?

Wszystkie dane osobowe pochodzą z pytań parlamentarnych przygotowanych przez
poszczególnych posłów do Parlamentu, komisje lub grupy polityczne, a za treść pytań
odpowiadają wyłącznie ich autorzy. Administrator danych nie zawsze może zweryfikować
źródło danych osobowych wymienionych przez posła w pytaniu parlamentarnym.

11) Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługują Państwu następujące prawa:

o Prawo do dostępu do swoich danych osobowych.
o Prawo do skorygowania swoich danych osobowych.
o W stosownym przypadku prawo do usunięcia swoich danych osobowych.
o W stosownym przypadku prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
o W stosownym przypadku prawo do przenoszenia danych.

2 Podejmowanie decyzji wyłącznie w sposób zautomatyzowany i bez ludzkiej ingerencji. {Przykłady teoretyczne:
strona internetowa, na której zaznaczenie pewnych opcji sprawi, że użytkownik zostanie automatycznie
umieszczony na różnych listach mailingowych, za pośrednictwem których będzie otrzymywał co miesiąc biuletyn
informacyjny / stosowanie zautomatyzowanego systemu umożliwiającego zaznaczenie odpowiedzi w teście
wielokrotnego wyboru i przypisanie pozytywnego wyniku zgodnie z liczbą prawidłowych odpowiedzi}.
3 Analizy profilowe aspektów osobowości, zachowania, zainteresowań i przyzwyczajeń danej osoby do celów
przewidywania lub podejmowania decyzji mających związek z tą osobą. Wykorzystywane do analizowania lub
przewidywania wyników osiąganych przez podmiot danych w pracy, jego sytuacji finansowej, zdrowia,
osobistych upodobań lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, miejsca pobytu lub przemieszczania się
itp. {Przykład teoretyczny: przy korzystaniu z narzędzi mediów społecznościowych gromadzone są dane i
rejestrowane tendencje; dane te są następnie wykorzystywane do tworzenia nowych/odmiennych prognoz
dotyczących użytkownika.}



o W stosownym przypadku prawo do odmowy zgody na przetwarzanie danych.
o W stosownym przypadku prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

o Prawo do skontaktowania się z inspektorem ochrony danych w Parlamencie Europejskim
pod adresem data-protection@europarl.europa.eu.

o Prawo do złożenia skargi do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych pod adresem
edps@edps.europa.eu.


