Informacja o ochronie danych
Kwestię przetwarzania danych osobowych przez Parlament Europejski reguluje art. 15
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018
r.
1) Kto przetwarza Twoje dane osobowe?
Administratorem danych jest Parlament Europejski
Dyrekcja Generalna ds. Urzędu Przewodniczącego
Dyrekcja ds. Posiedzeń Plenarnych
E-mail: Sessions@europarl.europa.eu
2) W jakim celu przetwarza się Twoje dane osobowe?
 Aby udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące sesji plenarnej Parlamentu
Europejskiego.
3) Jakie dane osobowe są przetwarzane?
 Nazwisko
 Imię
 Adres e-mail
4) Jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
 Twój e-mail zostanie wykorzystany wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na
zapytanie dotyczące sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
5) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
 Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:
 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 oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001
i decyzji nr 1247/2002/WE
 decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie
przyjęcia zasad stosowania rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu
Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich
danych.
6) Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe?
 Twój wniosek będzie przechowywany w formie elektronicznej. Dane są usuwane
automatycznie po 90 dniach.

7) Czy Twoje dane osobowe zostaną udostępnione osobom trzecim? Kim są odbiorcy
Twoich danych osobowych?
 Twoje dane osobowe nie zostaną udostępnione, jeśli pytanie dotyczy sesji
plenarnej. Odpowiedzi udzieli Dyrekcja ds. Posiedzeń Plenarnych.
 Jeżeli Dyrekcja ds. Posiedzeń Plenarnych nie będzie organem właściwym do
udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, może je skierować do odpowiedniej
służby Parlamentu Europejskiego.

8) Czy Twoje dane osobowe zostaną przekazane z Parlamentu Europejskiego do państw
UE lub innych krajów?
 Nie, Parlament Europejski nie przekaże Twoich danych osobowych na zewnątrz.
9) Jakie prawa Ci przysługują?
 Prawo do dostępu do swoich danych osobowych
 Prawo do sprostowania danych
 Prawo do usunięcia danych
 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 Prawo do skontaktowania się z inspektorem ochrony danych w Parlamencie Europejskim
pod adresem data-protection@europarl.europa.eu
 Prawo do złożenia skargi do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych pod adresem
edps@edps.europa.eu

