Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva Európsky parlament, sa vzťahuje článok 15
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/1725 z 21. novembra 2018.
1) Kto spracúva vaše osobné údaje?
Prevádzkovateľom je Európsky parlament
Generálne riaditeľstvo pre Predsedníctvo
Riaditeľstvo pre plenárne schôdze
E-mail: Sessions@europarl.europa.eu
2) Aký je účel spracúvania vašich osobných údajov?
 Účelom je poskytnúť odpoveď na otázky týkajúce sa plenárnej schôdze
Európskeho parlamentu.
3) Aké osobné údaje sa spracúvajú?
 Priezvisko
 Meno
 E-mailová adresa
4) Ako sa budú vaše osobné údaje spracúvať?
 Vaša e-mailová adresa sa použije len na zodpovedanie vašej otázky týkajúcej sa
plenárnej schôdze Európskeho parlamentu.
5) Aký je právny základ spracúvania?
 Právny základ spracúvania je:
 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi
a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie
(ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES;
 rozhodnutie Predsedníctva z 22. júna 2005 o prijatí vykonávacích predpisov týkajúcich
sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov
so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o
voľnom pohybe takýchto údajov.
6) Ako sa budú vaše osobné údaje uchovávať?
 Vaša žiadosť sa doručí a uchováva vo formáte elektronickej pošty. Údaje sa
uchovávajú 90 dní a potom sa automaticky vymažú.

7) Budú sa vaše osobné údaje zdieľať? Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?
 Vaše osobné údaje sa nebudú zdieľať, ak sa vaša otázka týka plenárnej schôdze.
Vašu otázku zodpovie riaditeľstvo pre plenárne schôdze.



Ak riaditeľstvo pre plenárne schôdze nie je príslušné zodpovedať vašu otázku,
môže ju postúpiť aj príslušnému oddeleniu Európskeho parlamentu.

8) Dôjde k prenosu vašich osobných údajov mimo Európsky parlament buď do krajín EÚ,
alebo mimo nej?
 Nie, vaše osobné údaje nebudú prenášané mimo Európsky parlament.
9) Aké práva máte?
 Právo na prístup ku svojim osobným údajom
 Právo na opravu
 Právo na vymazanie
 Právo na obmedzenie spracúvania
 Právo obrátiť sa na úradníka Európskeho parlamentu pre ochranu údajov na
adrese data-protection@europarl.europa.eu
 Právo podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov na
adrese edps@edps.europa.eu

