
Izjava o varstvu osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov:

Evropski parlament je zavezan varstvu osebnih podatkov in spoštovanju zasebnosti. V izjavi o
varstvu osebnih podatkov so predstavljeni namen obdelave osebnih podatkov v zvezi s
parlamentarnimi vprašanji, pravna podlaga, postopki za varstvo vseh predloženih osebnih
podatkov, kako se podatki uporabljajo in pravice, ki jih imate glede svojih osebnih podatkov.
Navedeni so tudi kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri komer lahko
uveljavljate svoje pravice, podatki pooblaščene osebe Evropskega parlamenta za varstvo
podatkov in evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Evropski parlament izvaja Uredbo
(EU) št. 2018/1725 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah,
organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 295, 21.11.2018)

1) Kdo obdeluje vaše osebne podatke?

Evropski parlament je upravljavec podatkov1, za obdelavo pa je odgovoren oddelek za
dejavnosti poslancev, ki ga zastopa vodja oddelka Francisco Peyró Llopis.

Na upravljavca oziroma subjekt se lahko obrnete prek namenskih poštnih predalov:
QuestOral@ep.europa.eu , QuestEcrit@ep.europa.eu in interpellations@ep.europa.eu

2) S kakšnim namenom se obdelujejo vaši osebni podatki?

Upravljavec podatkov obdeluje osebne podatke le toliko, kolikor je to potrebno za delo
Evropskega parlamenta, saj so parlamentarna vprašanja neposredna oblika parlamentarnega
nadzora drugih institucij in organov EU. Osebni podatki se obdelujejo za obravnavo vprašanj
za pisni odgovor, vprašanj za ustni odgovor z razpravo in interpelacij.

Oddelek za dejavnosti poslancev sprejema parlamentarna vprašanja prek spletne aplikacije in
jih nato evidentira, preveri dopustnost glede na merila v Poslovniku ter jih posreduje
naslovnikom, tudi predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji ali podpredsedniku
Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov pri Evropski komisiji najdete v izjavi Komisije o
varstvu osebnih podatkov pri obravnavi parlamentarnih vprašanj.

3) Kaj je pravna podlaga za obdelavo?

Pravna podlaga za obdelavo so členi 136, 138 in 139 Poslovnika Evropskega parlamenta,
priloga III Poslovnika za vprašanja za pisni odgovor in Uredba (EU) št. 2018/1725 Evropskega

1„Upravljavec“ pomeni pristojni javni organ, agencijo ali drugi organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene
in sredstva obdelave osebnih podatkov. Upravljavca zastopa vodja subjekta.



parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih
podatkov.

4) Kateri osebni podatki se obdelujejo?

Upravni osebni podatki poslanca, ki pripravi vprašanje, ter vsi osebni podatki v
parlamentarnem vprašanju, prejeti prek spletne aplikacije. Avtorji (posamezni poslanci,
odbori ali politične skupine) lahko pri pripravi vprašanj vključijo osebne podatke, če so po
njihovem mnenju povezani z zadevo. Za vsebino vprašanj so odgovorni izključno avtorji.

5) Kako se obdelujejo vaši osebni podatki?

Oddelek za dejavnosti poslancev je za obdelavo, kot jo dovoljuje pravo Unije, uvedel ustrezne
zaščitne ukrepe in notranje postopke za varstvo pravic in svoboščin posameznikov, na katere
se nanašajo osebni podatki.

Obdelava se začne s prejemom parlamentarnega vprašanja prek spletne aplikacije. Vsak
primer oziroma vprašanje, ki poleg osebnega imena poslanca Evropskega parlamenta vsebuje
osebne podatke, se oceni posebej.

Oddelek v skladu z veljavnimi določbami o varstvu podatkov temeljito razišče in na spletu
preveri, ali so bili zadevni osebni podatki javno objavljeni. Preučijo se osebne okoliščine
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri čemer se upošteva ustrezna pravna
podlaga za obdelavo.

Obdelani podatki lahko vključujejo posebne vrste osebnih podatkov iz člena 10 Uredbe (EU)
2018/1725; v tem primeru obdelava posebnih vrst osebnih podatkov poteka v skladu z
najmanj enim od navedenih pogojev iz člena 10(2) Uredbe (EU) 2018/1725:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je dal izrecno privolitev v obdelavo
navedenih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov;

(c) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se
nanašajo osebni podatki, ali drugega posameznika, kadar posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, fizično ali poslovno ni sposoben dati privolitve;

(e) obdelava je povezana z osebnimi podatki, ki jih posameznik, na katerega se nanašajo
osebni podatki, sam objavi;

(g) obdelava je potrebna iz razlogov bistvenega javnega interesa na podlagi prava Unije, ki je
sorazmerno z zastavljenim ciljem, spoštuje bistvo pravice do varstva podatkov ter zagotavlja
ustrezne in posebne ukrepe za zaščito temeljnih pravic in interesov posameznika, na katerega
se nanašajo osebni podatki.



Za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški veljajo pogoji
obdelave iz člena 11 Uredbe (EU) 2018/1725.

Ko oddelek razišče posamezen primer, kjer so osebni podatki v parlamentarnem vprašanju
zasebne narave in ne izpolnjujejo navedenih meril, se obrne na avtorja ali avtorje z zahtevo,
naj preoblikujejo vprašanje in umaknejo vse sklice na osebne podatke, ki niso dopustni.

6) Kako dolgo se hranijo vaši osebni podatki?

Parlamentarna vprašanja so shranjena v spletni aplikaciji QP Plus. Po izteku petletnega
obdobja hrambe se dosjeji za parlamentarna vprašanja prenesejo v zgodovinski arhiv
Evropskega parlamenta za zgodovinske namene. Za obdobje hrambe za parlamentarna
vprašanja velja časovni razpored, kot je določen v skupnem seznamu hrambe na ravni
generalnih direktoratov.

Končne različice parlamentarnih vprašanj, kot so se poslala prejemnikom po preverjanju
dopustnosti in varstva podatkov, so javno dostopne na spletni strani Europarl in v registru
uradnih dokumentov Parlamenta.

7) Kdo prejme vaše osebne podatke?

V okviru Parlamenta imajo dostop do parlamentarnih vprašanj in morebitnih osebnih
podatkov v njih samo različne kategorije osebja, ki opravlja ustrezne naloge. Med temi so
poleg oddelka za dejavnosti poslancev lahko tudi GD TRAD za prevod, GD ITEC za tehnična
vprašanja glede spletne aplikacije, pomočniki poslancev Parlamenta ter osebje političnih
skupin in odborov.

Po postopku ugotavljanja dopustnosti in umiku nesprejemljivih osebnih podatkov podatke v
parlamentarnih vprašanjih prejmejo tudi druge institucije EU. To so predsednik Evropskega
sveta, Svet, Komisija ali podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve
in varnostno politiko.

8) Ali se vaši osebni podatki posredujejo državi, ki ni članica EU, ali mednarodni
organizaciji?

Parlamentarna vprašanja, ki so prestala navedena preverjanja, so javno dostopna na spletni
strani Europarl in v registru uradnih dokumentov Parlamenta.



9) Ali se za sprejemanje odločitev, ki bi lahko vplivale na vas, uporabljajo
avtomatizirani postopki2 in/ali profiliranje3?

Ne.

10) Če osebnih podatkov niste posredovali sami, od kod izvirajo?

Vsi osebni podatki izhajajo iz parlamentarnih vprašanj, ki so jih pripravili posamezni
poslanci Parlamenta, odbori ali politične skupine, za vsebino vprašanj pa so odgovorni
izključno avtorji. Upravljavec ne more vedno preveriti vira osebnih podatkov, ki jih
poslanec navede v parlamentarnem vprašanju.

11) Kakšne pravice imate?

Imate naslednje pravice:

o pravico dostopa do vaših osebnih podatkov;
o pravico do popravka vaših osebnih podatkov;
o po potrebi pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov;
o po potrebi pravico do omejitve obdelave;
o po potrebi pravico do prenosljivosti podatkov;
o po potrebi pravico do ugovora obdelavi;
o po potrebi pravico, da kadar koli prekličete svojo privolitev, ne da bi to vplivalo na

zakonitost obdelave, ki temelji na privolitvi pred njenim preklicem;
o pravico do stika s pooblaščeno osebo Evropskega parlamenta za varstvo podatkov na

naslovu data-protection@europarl.europa.eu;
o pravico do vložitve pritožbe pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov na

edps@edps.europa.eu.

2Odločanje izključno z avtomatiziranimi sredstvi in brez sodelovanja ljudi. {Teoretični primeri: spletna stran, kjer
vas z izbiro določenih možnosti avtomatsko uvrstijo na različne poštne sezname in nato prejemate ustrezno
mesečno glasilo/z uporabo avtomatiziranega sistema se ocenijo odgovori izbirnega tipa in dodeli zadovoljiva
ocena glede na število pravilnih odgovorov}.
3Pri profiliranju se analizirajo vidiki posameznikove osebnosti, vedenja, interesov in navad, da bi oblikovali
napovedi ali za odločitve o njih. Uporablja se za analizo ali predvidevanje vidikov delovanja posameznika, na
katerega se nanašajo osebni podatki, glede dela, ekonomskega položaja, zdravja, osebnih preferenc ali
interesov, zanesljivosti ali vedenja, lokacije ali gibanja itd. {Teoretični primer: pri uporabi orodij družbenih
medijev se zbirajo podatki in beležijo vaše preference. Ti podatki se nato uporabijo za oblikovanje
novih/drugačnih napovedi o vas.}


