
Uživatelská podpora Europarl 
Prohlášení o ochraně osobních údajů 

 
Na zpracovávání osobních údajů Evropským parlamentem se vztahují články 15 a 16 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018. 

 
 

1) Kdo zpracovává Vaše osobní údaje? 
• Evropský parlament působí jako správce údajů1. Za zpracování vašich údajů 

odpovídá oddělení pro správu webu na generálním ředitelství pro komunikaci, 
které zastupuje vedoucí oddělení. 

• Správce nebo příslušný útvar je možné kontaktovat na této fuknkční adrese: 
webmaster@europarl.europa.eu. 
 
 

2) Za jakým účelem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány? 
• Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem odpovědi na Vaši žádost, kterou 

jste  podal(a) asistenční službě. 
 
 

3) Jaký je právní základ pro zpracování údajů? 
• Jejich zpracování je nezbytné pro plnění úkolů ve veřejném zájmu stanovených 

právními předpisy EU nebo členských států (čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 
2018/1725). 
 
 

4) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány? 
• Vaše osobní údaje, které jsou zpracovávány, jsou: 

 příjmení 
 jméno 
 e-mailová adresa 
 úřední jazyk EU, v němž jste uživatelskou podporu kontaktoval(a) 
 obsah zprávy (včetně příloh, obrázků či dokumentů) 

• V případě potřeby mohou být požadovány další údaje jako adresy IP a telefonní 
čísla. 
 
 

                                                           
1 Správcem je orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel 
a prostředky zpracovávání osobních údajů. Správce je zastupován vedoucím daného organizačního celku. 
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5) Jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovány? 
• Uživatelská podpora Europarl je ústředním kontaktním místem pro externí osoby, 

které chtějí nahlásit problém týkající se některé z internetových stránek 
Evropského parlamentu, a pro interní kolegy, kteří potřebují podporu týkající se 
jednoho ze systémů pro správu obsahu, které vyvinulo oddělení pro správu webu 
na generálním ředitelství pro komunikaci.  

• Lze ji kontaktovat buď prostřednictvím veřejného formuláře, který je k dispozici na 
následující adrese URL (https://www.europarl.europa.eu/forms/en/webmaster-
contact), nebo přímo e-mailem, neboť je k dispozici také její e-mailová adresa na 
internetových stránkách Europarl.  

• Lidé, kteří centrum podpory kontaktují, nejsou monitorováni ani počítáni. Jejich 
příslušné žádosti však mohou být zařazeny do kategorií s cílem zlepšit jejich 
zpracovávání a snížit riziko duplicity nebo zpoždění.  

• Oddělení podpory uplatňuje u každé žádosti tento postup: 
 Uživatel zašle žádost oddělení podpory e-mailem nebo prostřednictvím 

kontaktního formuláře, který je k dispozici na kontaktní stránce 
internetových stránek Europarl. V případě použití kontaktního formuláře je 
žádost doručena oddělení podpory e-mailem.  

 Tato žádost může představovat incident, problém nebo žádost o změnu 
nebo o informace. 

 Uživatel ve své žádosti uvádí veškeré informace, které mohou pomoci při 
řešení jeho případu. To znamená některé osobní údaje (které jsou 
upřesněny níže), ale může zahrnovat i další informace, jako jsou snímky 
obrazovky nebo přiložené soubory.  

 Uživatelská podpora zadává tuto žádost do zvláštního nástroje pro 
registraci žádostí, který umožňuje její řádné sledování, odpověď na ní nebo 
její řešení. 

 Při vyřizování žádosti se může centrum podpory na uživatele obrátit s 
žádostí o další potřebné informace. Pro interní uživatele se to provádí 
standardně prostřednictvím e-mailu nebo telefonu uživatele. Externí 
uživatelé jsou kontaktováni prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v 
kontaktním formuláři nebo pomocí odpovědi na e-mailovou adresu, z níž 
uživatel zaslal svou žádost přímo. V této fázi může centrum podpory 
uživateli rovněž poskytnout aktuální informace o jeho žádosti, jsou-li k 
dispozici. 

 V případě, že centrum podpory potřebuje předat žádost jiným útvarům v 
rámci Evropského parlamentu, předávají se pouze informace nezbytné pro 
vyřešení žádosti.  

 Je-li žádost vyřízena, uživatelská podpora informuje uživatele 
prostřednictvím svého funkčního e-mailu a ve svém nástroji pro registraci 
žádostí ji uzavře. 
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• Souběžně s tímto standardním pracovním postupem může centrum uživatelské 
podpory přijímat žádosti od dalších dvou platforem, a to od EPSD (registrační 
systém GŘ ITEC) a sítě Together.eu (platforma pro spolupráci).  

 Prohlášení o ochraně osobních údajů EPSD je k dispozici v rejstříku ochrany 
údajů, který je k dispozici na této adrese: 
https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do. 

 Prohlášení o ochraně osobních údajů stránek Together.eu je k dispozici 
zde: https://together.eu/privacy-policy. 

• Jakmile je žádost uzavřena, je záznam uchováván po předem stanovenou dobu (viz 
níže) pouze pro organizační účely, neboť centrum podpory musí pravidelně 
kontrolovat předchozí žádosti: 

 aby poskytovalo rychlejší a soudržnou odpověď uživatelům, kteří se již 
setkali s problémy 

 aby mohlo zjistit vzorec opakujících se problémů a stanovit pracovní postup 
pro jejich řešení a/nebo jejich eskalaci příslušnému týmu 

 s cílem vytvořit databázi dovedností  nebo plánování vývoje 
 předjímat potřeby a potenciální problémy uživatelů v některých klíčových 

obdobích (např. během volebních kampaní do Evropského parlamentu) 
 
 

6) Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uchovávány? 
Vaše osobní údaje budou uchovávány ve stávajícím volebním období i v 
záznamech předchozího volebního období. 
Vzhledem k tomu, že volební období Parlamentu odpovídá pěti letům, mohou být 
vaše údaje uchovávány po dobu nejvýše 10 let. 
 
 

7) Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů? 
• Příjemci vašich osobních údajů jsou zaměstnanci EP, kteří mají řádný důvod pro 

přístup k nim. Jedná se o velmi omezený počet zaměstnanců (pouze několik osob). 
Ti obdrželi odpovídající přihlašovací údaje, aby měli přístup k nástrojům na 
podporu vyřizování vaší žádosti. 
 
 

8) Budou Vaše osobní údaje sdíleny se zemí, která není členem EU, nebo s mezinárodní 
organizací? 
• Ne, Vaše osobní údaje nebudou sdíleny se zemí, která není členem EU, nebo s 

mezinárodní organizací. 
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9) Je pro přijímání rozhodnutí, která na Vás mohou mít dopad, používáno 
automatizované zpracování údajů2 a/nebo profilování3? 
• Ne. 

 
 

10) Jestliže jste osobní údaje neposkytl(a) Vy, odkud byly získány? 
• Zdrojem vašich osobních údajů jsou  korporátní nástroje, které mají k dispozici 

zaměstnanci uživatelské podpory (e-mailový systém EP). 
 
 

11) Jakými právy disponujete? 
• Máte tato práva: 

 Právo na přístup ke svým osobním údajům 
 Právo na opravu svých osobních údajů 
 Právo na smazání svých osobních údajů 
 právo na omezení zpracování údajů 
 právo na přenositelnost údajů  
 právo na vyjádření námitky ke zpracování svých osobních údajů 
 Právo kontaktovat inspektora ochrany údajů Evropského parlamentu na adrese data-

protection@europarl.europa.eu 
 Právo podat stížnost k evropskému inspektorovi ochrany údajů na adrese 

edps@edps.europa.eu 
• Svá práva můžete uplatnit buď tak, že zašlete e-mail přímo na funkční e-mailovou adresu 

webmaster@europarl.europa.eu, nebo vyplněním kontaktního formuláře, který je k 
dispozici v zápatí internetových stránek Europarl. 

 
 

                                                           
2 Rozhodování výhradně automatizovanými prostředky bez zapojení lidského faktoru. {Teoretický příklad: 
internetové stránky Vás při výběru určité volby automaticky zařadí na určitý seznam e-mailových adres, na který 
je zasílán odpovídající měsíční bulletin / automatizovaný systém se použije k vyhodnocení odpovědí v testu s 
více možnostmi a ke stanovení požadovaného minima s ohledem na počet správných řešení}. 
3 Profilováním se analyzují osobnostní rysy, chování, zájmy a zvyky jednotlivce s cílem vytvořit o něm predikci 
nebo ve vztahu k němu učinit rozhodnutí. Tento postup se používá k analýze nebo predikci prvků týkajících se 
výsledků subjektu údajů na pracovišti, jeho ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí či zájmů, 
spolehlivosti, chování, místa pobytu či přesunů apod. {Teoretický příklad: při používání sociálních médií dochází 
ke shromažďování údajů a zaznamenávají se tendence ve Vašem chování. Tato data se posléze použijí k vytvoření 
nových či různých predikcí ve vztahu k Vaší osobě.} 
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