
Zespół wsparcia technicznego Europarl 
Informacja o ochronie prywatności 

 
Przetwarzanie danych osobowych przez Parlament Europejski regulują art. 15 i 16 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z 23 października 2018 r. 

 
1) Kto przetwarza twoje dane osobowe? 

• Parlament Europejski pełni rolę administratora danych1. Organem 
odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest reprezentowany przez kierownika 
Dział ds. Webmasteringu w Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji. 

• Z administratorem / właściwym organem można skontaktować się, pisząc na 
następujący adres mailowy: webmaster@europarl.europa.eu. 
 
 

2) W jakim celu przetwarzamy twoje dane osobowe? 
• Twoje dane osobowe będą przetwarzane, by udzielić odpowiedzi na zgłoszenie 

skierowane do zespołu wsparcia technicznego. 
 
 

3) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych? 
• Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadań leżących w interesie 

publicznym, powierzonych na mocy przepisów UE lub państw członkowskich (art. 
5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/1725). 
 
 

4) Jakie dane osobowe są przetwarzane? 
• Przetwarzane są następujące dane osobowe: 

 nazwisko 
 imię 
 adres e-mail 
 język urzędowy UE, w którym skontaktowano się z zespołem wsparcia 

technicznego 
 treść wiadomości (w tym załączniki takie jak obrazy lub dokumenty) 

• W razie potrzeby możemy wystąpić o dodatkowe dane, takie jak adresy IP i numery 
telefonów. 
 

                                                           
1 Administrator danych to organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi 
organami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratora reprezentuje kierownik 
danego organu. 
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5) W jaki sposób przetwarzamy twoje dane osobowe? 
• Zespół wsparcia technicznego Europarl jest centralnym punktem kontaktowym 

dla osób z zewnątrz, które chcą zgłosić problem związany z jedną ze stron 
internetowych Parlamentu Europejskiego, oraz dla pracowników wewnętrznych, 
którzy potrzebują wsparcia w zakresie jednego z systemów zarządzania treścią 
opracowanych przez Dział ds. Webmasteringu Dyrekcji Generalnej ds. 
Komunikacji.  

• Można się kontaktować za pośrednictwem dostępnego w internecie formularza 
(https://www.europarl.europa.eu/forms/en/webmaster-contact) lub 
bezpośrednio e-mailem, ponieważ adres e-mail jest również dostępny na stronach 
internetowych Europarl.  

• Osoby, które kontaktują się z zespołem wsparcia technicznego, nie są 
monitorowane ani namierzane. Ich zgłoszenia mogą jednak zostać 
skategoryzowane, by ulepszyć obsługę oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia 
podwójnych zgłoszeń lub opóźnień.  

• Procedura stosowana przez zespół wsparcia technicznego w odniesieniu do 
każdego zgłoszenia jest następująca: 

 Użytkownik wysyła zgłoszenie do zespołu wsparcia technicznego pocztą 
elektroniczną lub korzystając z formularza dostępnego na stronie 
kontaktowej Europarl. W przypadku korzystania z formularza wniosek 
dociera do zespołu wsparcia technicznego pocztą elektroniczną.  

 Zgłoszenie to może być informacją o jednorazowym zdarzeniu, problemie 
lub wnioskiem o zmianę lub o udzielenie informacji. 

 Użytkownik zawiera w zgłoszeniu wszelkie informacje, które mogą pomóc 
w rozpatrzeniu jego sprawy. Oznacza to pewne dane osobowe (opisane 
poniżej), ale może również obejmować dodatkowe informacje, takie jak 
zrzuty ekranu lub załączone pliki.  

 Zespół wsparcia technicznego wprowadza zgłoszenie do specjalnego 
narzędzia zarządzania zgłoszeniami, które umożliwia podjęcie 
odpowiednich działań, udzielenie odpowiedzi lub rozstrzygnięcie sprawy. 

 Podczas rozpatrywania wniosku zespół wsparcia technicznego może 
skontaktować się z użytkownikiem, by uzyskać dodatkowe informacje. W 
przypadku użytkowników wewnętrznych kontakt ten odbywa się z zasady 
mailowo lub telefonicznie. Z użytkownikami zewnętrznymi kontaktujemy 
się, pisząc na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym lub 
odpowiadając na adres e-mail, z którego użytkownik wysłał bezpośrednio 
zgłoszenie. Na tym etapie zespół wsparcia technicznego może również 
dostarczyć użytkownikowi aktualne informacje na temat jego zgłoszenia, 
jeżeli są one dostępne. 

 W przypadku gdy należy przekazać zgłoszenie innym służbom Parlamentu 
Europejskiego, zespół wsparcia technicznego przekazuje jedynie 
informacje niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia.  
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 Po rozpatrzeniu zgłoszenia zespół wsparcia technicznego informuje o tym 
użytkownika e-mailem i zamyka sprawę w swoim narzędziu zarządzania 
zgłoszeniami. 

• Równolegle z tą standardową procedurą zespół wsparcia technicznego może 
otrzymywać zgłoszenia od dwóch innych platform, a mianowicie systemu EPSD 
(system zarządzania pomocą techniczną DG ITEC) i Together.eu (platforma 
zaangażowania obywateli).  

 Oświadczenie o ochronie prywatności systemu EPSD można znaleźć w 
rejestrze ochrony danych dostępnym pod adresem: 
https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do. 

 Oświadczenie o ochronie prywatności Together.eu jest dostępne pod 
adresem: https://together.eu/privacy-policy. 

• Po zamknięciu sprawy informacja o zgłoszeniu jest przechowywana przez 
określony czas (zob. poniżej) wyłącznie do celów służbowych, ponieważ zespół 
wsparcia technicznego musi regularnie sprawdzać poprzednie zgłoszenia, aby: 

 szybciej i spójnie odpowiadać użytkownikom w sprawie problemów, które 
wystąpiły już wcześniej 

 określić schemat powtarzających się problemów oraz stworzyć procedury 
udzielenia odpowiedzi lub sygnalizowania ich odpowiedniemu zespołowi 

 skonstruować bazę danych na temat potrzebnych umiejętności lub 
planowanych modyfikacji 

 przewidywać potrzeby i potencjalne problemy użytkowników w pewnych 
kluczowych okresach (np. podczas kampanii wyborczych do Parlamentu 
Europejskiego) 

 
 

6) Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe? 
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez obecną kadencję 
parlamentarną, a także przez poprzednią kadencję. 
Ponieważ kadencja Parlamentu wynosi pięć lat, twoje dane mogą być 
przechowywane maksymalnie przez 10 lat. 
 
 

7) Kim są odbiorcy twoich danych osobowych? 
• Odbiorcami twoich danych osobowych są pracownicy PE, którzy uzyskują do nich 

dostęp wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach, i są to wyłącznie pojedyncze osoby. 
Mają oni odpowiednie uprawnienia, które pozwalają na dostęp do narzędzi 
umożliwiających rozpatrzenie twojego zgłoszenia. 
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8) Czy dane osobowe można przekazać państwu spoza UE lub organizacji 
międzynarodowej? 
• Nie, twoje dane osobowe nie zostaną przekazane państwu, które nie należy do UE, 

ani organizacji międzynarodowej. 
 
 

9) Czy do podejmowania decyzji, które mogą mieć na ciebie wpływ, stosuje się 
jakiekolwiek zautomatyzowane przetwarzanie danych2 lub profilowanie3? 
• Nie. 

 
 

10) Z jakiego źródła pochodzą dane osobowe, jeśli nie uzyskano ich od ciebie? 
• Źródłem danych osobowych są narzędzia korporacyjne udostępnione 

pracownikom zespołu wsparcia technicznego (system e-mail EP). 
 
 

11) Jakie prawa ci przysługują? 
• Przysługują ci następujące prawa: 

 prawo do dostępu do swoich danych osobowych; 
 prawo do skorygowania swoich danych osobowych; 
 prawo do usunięcia swoich danych osobowych; 
 prawo do ograniczenia przetwarzania; 
 prawo do przenoszenia danych;  
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
 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. 

                                                           
2 Podejmowanie decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych i bez ludzkiej ingerencji. 
{Przykłady teoretyczne: strona internetowa, na której zaznaczenie pewnych opcji sprawi, że zostaniesz 
automatycznie umieszczony na różnych listach mailingowych, za pośrednictwem których będziesz otrzymywać 
co miesiąc biuletyn informacyjny / stosowanie zautomatyzowanego systemu umożliwiającego zaznaczenie 
odpowiedzi w teście wielokrotnego wyboru i przypisanie pozytywnego wyniku zgodnie z liczbą prawidłowych 
odpowiedzi}. 
3 Profilowanie to analiza cech osobowości, zachowania, zainteresowań i zwyczajów danej osoby przeprowadzana 
z myślą o tworzeniu prognoz lub podejmowaniu decyzji dotyczących tej osoby. Wykorzystuje się je do 
analizowania lub przewidywania wyników osiąganych przez osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie pracy, 
finansów, zdrowia, osobistych upodobań lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, miejsca pobytu lub 
przemieszczania się itp. {Przykład teoretyczny: przy korzystaniu z narzędzi mediów społecznościowych 
gromadzone są dane i rejestrowane tendencje. Dane te są następnie wykorzystywane do tworzenia 
nowych/odmiennych prognoz dotyczących użytkownika.} 
 

mailto:data-protection@europarl.europa.eu
https://edps.europa.eu/
mailto:edps@edps.europa.eu


• Możesz dochodzić swoich praw, wysyłając bezpośrednio e-mail na adres 
webmaster@europarl.europa.eu lub wypełniając formularz udostępniony w 
stopce stron internetowych Europarl. 
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