Izjava o varstvu osebnih podatkov
Člen 15 Uredbe 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2018 se
nanaša na obdelavo osebnih podatkov v Evropskem parlamentu.
1) Kdo obdeluje vaše osebne podatke?
Upravljavec podatkov je Evropski parlament,
generalni direktorat predsedstvo,
direktorat za plenarna zasedanja.
e-naslov: Sessions@europarl.europa.eu
2) Zakaj se vaši osebni podatki obdelujejo?
 Obdelujejo se, da bi odgovorili na vprašanja, ki se nanašajo na plenarno
zasedanje Evropskega parlamenta.
3) Kateri osebni podatki se obdelujejo?
 Priimek,
 ime,
 elektronski naslov.
4) Kako se bodo vaši osebni podatki obdelovali?
 Vaš elektronski naslov bomo uporabili samo za odgovor na vaše vprašanje v zvezi
s plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta.
5) Na kateri pravni podlagi se podatki obdelujejo?
 Pravni podlagi za obdelavo sta:
 Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega 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 ter o razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES,
 sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 22. junija 2005 o pravilih za izvajanje
Uredbe (ES) št. 45/2001 evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku
takih podatkov.
6) Kako dolgo bodo vaši osebni podatki shranjeni?
 Vaša zahteva je prejeta in shranjena kot elektronski dopis. Podatki se hranijo 90
dni, nato pa se samodejno izbrišejo.
7) Ali bodo vaši osebni podatki v souporabi? Kdo so prejemniki vaših osebnih podatkov?
 Vaši osebni podatki ne bodo v souporabi, če se vaše vprašanje nanaša na plenarno
zasedanje. Nanj bo odgovoril direktorat za plenarna zasedanja.



Če direktorat za plenarna zasedanja ni pristojen za odgovor na vaše vprašanje, ga
je mogoče posredovati tudi pristojni službi Evropskega parlamenta.

8) Ali bodo vaši osebni podatki poslani iz Evropskega parlamenta v države EU ali države,
ki niso članice EU?
 Ne, vaši osebni podatki ne bodo poslani iz Evropskega parlamenta.
9) Katere so vaše pravice?
 Pravica dostopa do vaših osebnih podatkov,
 pravica do popravka,
 pravica do izbrisa,
 pravica do omejitve obdelave,
 pravica do stika z uradno osebo Evropskega parlamenta za varstvo podatkov (dataprotection@europarl.europa.eu),
 pravica do vložitve pritožbe pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov
(edps@edps.europa.eu).

