
Meddelande om behandling av personuppgifter

Skydd av personuppgifter

Europaparlamentet har åtagit sig att skydda dina personuppgifter och att respektera din
integritet. I detta meddelande om skydd av personuppgifter förklaras syftet med
behandlingen av personuppgifter när det gäller parlamentsfrågor, den rättsliga grunden, de
förfaranden som finns för att skydda alla inlämnade personuppgifter, hur informationen
används och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Meddelandet
innehåller också kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig instans, som du kan vända dig
till om du vill utöva dina rättigheter, till Europaparlamentets dataskyddsombud och till
Europeiska datatillsynsmannen. Europaparlamentet tillämpar förordning (EU) 2018/1725 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av
unionens institutioner, organ och byråer, EUT L 295, 21.11.2018.

1) Vem behandlar dina personuppgifter?

Europaparlamentet fungerar som personuppgiftsansvarig1, medan den enhet som ansvarar
för uppgiftsbehandlingen är enheten för ledamöternas verksamhet, företrädd av
Francisco Peyró Llopis (enhetschef).

Kontakta den personuppgiftsansvarige/enheten via följande funktionsbrevlådor:
QuestOral@ep.europa.eu, QuestEcrit@ep.europa.eu och interpellations@ep.europa.eu

2) Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvaret innebär att vi behandlar dina personuppgifter endast i den
utsträckning som krävs för att Europaparlamentet ska kunna utföra sitt arbete, eftersom
parlamentsfrågor är en direkt form av den parlamentariska kontrollen av andra
EU-institutioner och EU-organ. Personuppgifter behandlas i samband med behandlingen av
frågor för skriftligt besvarande, frågor för muntligt besvarande med debatt och
interpellationer.

Enheten för ledamöternas verksamhet tar emot parlamentsfrågor via webbapplikationen,
registrerar dem, kontrollerar tillåtligheten i enlighet med de kriterier som fastställs i
arbetsordningen och vidarebefordrar dem till adressaterna, däribland ordföranden för
Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

1 Med personuppgiftsansvarig avses den offentliga myndighet som ensam eller tillsammans med andra
bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige
företräds av enhetschefen.



Mer information om kommissionens behandling av personuppgifter avseende hanteringen av
parlamentsfrågor finns i kommissionens meddelande Privacy Statement.

3) Vilken rättslig grund har behandlingen?

Rättslig grund för uppgiftsbehandlingen är bland annat artiklarna 136, 138 och 139
i Europaparlamentets arbetsordning och dess bilaga III som innehåller kriterier för frågor för
skriftligt besvarande samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av
den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet
av sådana uppgifter.

4) Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar administrativa personuppgifter för den ledamot som utarbetat frågan och alla
personuppgifter i parlamentsfrågor som mottagits via webbapplikationen. Frågeställarna
(enskilda ledamöter, utskott eller politiska grupper) får ha med personuppgifter när de
utarbetar frågorna om de anser detta vara relevant för ämnet. Innehållet i frågorna är helt
och hållet frågeställarnas ansvar.

5) Hur behandlas dina personuppgifter?

För att kunna utföra den uppgiftsbehandling som är tillåten enligt unionsrätten har enheten
för ledamöternas verksamhet infört lämpliga skyddsåtgärder och interna förfaranden för att
säkerställa att de registrerades fri- och rättigheter skyddas.

Behandlingen inleds när parlamentsfrågan tas emot via webbapplikationen. Varje enskild
situation/fråga som innehåller personuppgifter utöver ledamotens eller ledamöternas namn
bedöms från fall till fall.

Enheten utför djupgående undersökningar och kontroller på internet för att fastställa om de
berörda personuppgifterna har offentliggjorts, i enlighet med gällande
dataskyddsbestämmelser. Den registrerades personliga situation granskas med beaktande av
relevant rättslig grund för uppgiftsbehandlingen.

De behandlade uppgifterna får omfatta särskilda kategorier av personuppgifter som täcks av
artikel 10 i förordning (EU) 2018/1725, och behandlingen av dessa särskilda
personuppgiftskategorier sker då i enlighet med minst ett av följande villkor i artikel 10.2
i förordning (EU) 2018/1725:

a) Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behandlingen av dessa
personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.



c) Behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller någon annan persons
grundläggande intressen när den registrerade är fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge sitt
samtycke.

e) Behandlingen rör personuppgifter som på ett tydligt sätt har offentliggjorts av den
registrerade.

g) Behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, på grundval av
unionslagstiftning som ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenlig med det
väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och
specifika åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och
intressen.

Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som
innefattar brott omfattas av villkoren för behandling i artikel 11 i förordning (EU) 2018/1725.

När personuppgifter i en parlamentsfråga bedöms vara av privat karaktär och inte uppfyller
ovanstående kriterier kontaktar enheten frågeställaren/frågeställarna, efter en undersökning
i varje enskilt fall, och begär att frågan omformuleras genom att alla hänvisningar till
personuppgifter som anses otillåtliga tas bort.

6) Hur länge lagras dina personuppgifter?

Parlamentsfrågor lagras i webbapplikationen QP Plus. När lagringstiden på fem år har löpt ut
överförs de ärendehandlingar som rör parlamentsfrågor till Europaparlamentets historiska
arkiv för historiska ändamål. Lagringstiden för parlamentsfrågor regleras av den lagringsplan
som fastställs i en gemensam bevarandeförteckning på generaldirektoratsnivå.

De slutliga versionerna av parlamentsfrågorna, alltså de som skickas till adressaterna sedan
tillåtlighet och uppgiftsskydd kontrollerats, finns offentligt tillgängliga på parlamentets
webbplats Europarl och i registret över officiella parlamentshandlingar.

7) Vem tar emot dina personuppgifter?

Internt är det bara olika personalkategorier med ansvar för utförandet av vissa uppgifter som
har tillgång till parlamentsfrågorna och de eventuella personuppgifter som de innehåller.
Utöver enheten för ledamöternas verksamhet kan dessa kategorier omfatta GD TRAD för
översättning, GD ITEC för tekniska frågor med webbtillämpning, parlamentsledamöternas
assistenter samt de politiska gruppernas och utskottens personal.

Efter det tillåtlighetsförfarande som beskrivits ovan, och efter det att alla personuppgifter
som anses vara otillåtliga har raderats, tar andra EU-institutioner emot de uppgifter som finns
i parlamentsfrågor. Bland dessa ingår Europeiska rådets ordförande, rådet, kommissionen
eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik.



8) Kommer dina personuppgifter att delges något land utanför EU eller någon
internationell organisation?

Parlamentsfrågor som klarat de genomgångar och kontroller som beskrivs ovan är offentligt
tillgängliga på Europarl-webbplatsen och i parlamentets register över officiella handlingar.

9) Används automatiska processer2 och/eller automatisk profilering3 för att fatta
beslut som skulle kunna påverka dig?

Nej.

10) Om personuppgifterna inte kommer från dig, var kommer de då ifrån?

Alla personuppgifter kommer från parlamentsfrågor som utarbetats av enskilda
parlamentsledamöter, utskott eller politiska grupper, och frågornas innehåll är helt och hållet
frågeställarnas ansvar. Den personuppgiftsansvarige kan inte alltid kontrollera källan till den
personliga information som ledamoten uppger i en parlamentsfråga.

11) Vilka rättigheter har du?

Du har följande rättigheter:

o Rätt att få åtkomst till dina personuppgifter.
o Rätt att få dina personuppgifter korrigerade.
o I tillämpliga fall rätt till radering av dina personuppgifter.
o I tillämpliga fall rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
o I tillämpliga fall rätt till dataportabilitet.
o I tillämpliga fall rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
o I tillämpliga fall rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, men om du gör det

påverkas inte lagligheten i den uppgiftsbehandling som grundar sig på ditt tidigare
samtycke.

o Rätt att kontakta Europaparlamentets dataskyddsombud via
data-protection@europarl.europa.eu.

2 Innebär att beslut fattas helt automatiskt, utan mänsklig medverkan. (Några teoretiska exempel: En
internetsida där du genom att välja vissa alternativ automatiskt hamnar på olika sändlistor för att få månadens
nyhetsbrev eller där ett automatiskt system används för att rätta flervalsfrågetest och ger godkänt vid tillräckligt
många rätta svar).
3 Vid profilering analyseras olika aspekter av användarens personlighet, beteende, intressen och vanor för att
kunna förutse och besluta vissa saker som rör den personen. Används för att analysera eller förutse sådant som
rör t.ex. arbetsprestation, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet eller
beteende, vistelseort eller förflyttningar. (Ett teoretiskt exempel: När du använder sociala medier samlas dina
uppgifter in och dina trender registreras. Uppgifterna används sedan för att göra nya förutsägelser om dig).



o Rätt att lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen European Data
Protection Supervisor via edps@edps.europa.eu.


