
Serviciul de asistență al Europarl 
Declarație de confidențialitate 

 
Articolele 15 și 16 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 23 octombrie 2018 se aplică prelucrării de către Parlamentul European a 
datelor cu caracter personal. 

 
1) Cine vă prelucrează datele cu caracter personal? 

• Parlamentul European joacă rolul de operator de date1. Entitatea responsabilă de 
prelucrarea datelor este Unitatea pentru administrarea site-ului de internet din 
cadrul Direcției Generale Comunicare, care este reprezentată de șeful unității. 

• Puteți contacta operatorul/entitatea la următoarea căsuță poștală electronică 
funcțională: webmaster@europarl.europa.eu. 
 
 

2) În ce scop sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal? 
• Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pentru a răspunde 

cererii pe care ați adresat-o serviciului de asistență. 
 
 

3) Care este temeiul juridic al prelucrării? 
• Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea sarcinilor de interes public 

prevăzute de legislația UE sau a statelor membre [articolul 5 alineatul (1) litera (a) 
din Regulamentul (UE) 2018/1725]. 
 
 

4) Care sunt datele cu caracter personal prelucrate? 
• Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate sunt următoarele: 

 numele; 
 prenumele; 
 adresa de e-mail; 
 limba oficială a UE în care ați contactat Serviciul de asistență; 
 conținutul mesajului (inclusiv anexe, de exemplu imagini sau documente). 

• Dacă este necesar, pot fi solicitate date suplimentare, cum ar fi adresele IP și 
numerele de telefon. 
 

                                                           
1 Un operator de date este autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, 
stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal. Operatorul este reprezentat de șeful 
entității. 
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5) Cum vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal? 
• Serviciul de asistență al Europarl este punctul central de contact pentru 

persoanele externe care doresc să semnaleze o chestiune legată de unul dintre 
site-urile Parlamentului European și pentru colegii din interiorul instituției care au 
nevoie de ajutor pentru unul dintre sistemele de gestionare a conținutului 
dezvoltate de Unitatea pentru administrarea site-ului de internet din Direcția 
Generală Comunicare.  

• Se poate lua legătura fie prin formularul public disponibil la următoarea adresă URL 
(https://www.europarl.europa.eu/forms/ro/webmaster-contact), fie direct prin e-
mail, deoarece adresa de e-mail este disponibilă și pe site-urile Europarl.  

• Nu se efectuează nicio monitorizare sau analiză despre persoanele care 
contactează Serviciul de asistență. Persoanele care contactează serviciul nu sunt 
supuse niciunei monitorizări și nu sunt evaluate. Cu toate acestea, cererile de 
asistență (tichetele) corespunzătoare pot fi clasificate pentru a îmbunătăți 
procesarea lor și pentru a reduce riscul de duplicate sau întârzieri.  

• Procedura aplicată de Serviciul de asistență pentru orice cerere este următoarea: 
 utilizatorul trimite o cerere Serviciului de asistență prin e-mail sau prin 

formularul de contact disponibil pe pagina de contact a site-urilor Europarl. 
În cazul în care se utilizează formularul de contact, cererea ajunge la 
serviciul de asistență prin e-mail;  

 această cerere poate semnala un incident, o problemă sau poate fi o 
solicitare de modificare sau de informații; 

 utilizatorul scrie în cererea sa toate informațiile care pot ajuta la 
soluționarea cazului său. Acest lucru implică anumite date cu caracter 
personal (detaliate în continuare), dar poate include și informații 
suplimentare, cum ar fi capturi de ecran sau fișiere atașate;  

 serviciul de asistență introduce cererea într-un instrument specific de 
creare a tichetelor, care permite monitorizarea, darea unui răspuns sau 
soluționarea corespunzătoare; 

 în timpul tratării cererii, Serviciul de asistență poate contacta utilizatorul 
pentru informațiile suplimentare necesare. Pentru utilizatorii interni, acest 
contact se face automat prin e-mail sau telefon. Utilizatorii externi sunt 
contactați prin adresa de e-mail furnizată în formularul de contact sau 
răspunzând la adresa de e-mail de la care utilizatorul a trimis cererea în 
mod direct. În această etapă, Serviciul de asistență poate, de asemenea, să 
ofere utilizatorului o actualizare a cererii sale, dacă este disponibilă; 

 în cazul în care Serviciul de asistență trebuie să transfere cererea altor 
servicii din cadrul Parlamentului European, sunt transferate numai 
informațiile necesare relevante pentru soluționarea cererii;  

 atunci când cererea este tratată, Serviciul de asistență informează 
utilizatorul prin e-mail-ul funcțional și închide tichetul în instrumentul său 
de creare a tichetelor. 
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• În paralel cu acest flux de lucru standard, Serviciul de asistență poate primi cereri 
de la alte două platforme, și anume EPSD (sistemul de tichete al Serviciul de 
asistență al DG ITEC) și Together.eu (platforma de implicare).  

 Declarația de confidențialitate a EPSD poate fi găsită în Registrul pentru 
protecția datelor, disponibil la adresa: 
https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do. 

 Declarația de confidențialitate a Together.eu este disponibilă la adresa: 
https://together.europarl.europa.eu/ro/privacy-policy. 

• După ce este închisă cererea, tichetul este păstrat pe o perioadă predefinită (a se 
vedea mai jos), numai în scopuri profesionale, întrucât Serviciul de asistență 
trebuie să verifice în mod regulat tichetele anterioare din următoarele motive: 

 să ofere un răspuns mai rapid și coerent utilizatorilor care se confruntă cu 
probleme deja întâlnite; 

 să identifice un model de probleme recurente și să definească unui flux de 
lucru pentru a le soluționa și/sau pentru a le transmite echipei relevante; 

 să creeze o bază de date a competențelor necesare sau a dezvoltărilor ce 
trebuie planificate; 

 să anticipeze nevoile și problemele potențiale ale utilizatorilor într-o 
perioadă esențială (de exemplu, în timpul campaniilor electorale 
europene); 

 
 

6) Cât timp vor fi păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal? 
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe perioada actualei 
legislaturi și a celei precedente. 
Întrucât legislatura parlamentară este de cinci ani, datele dumneavoastră pot fi 
păstrate timp de maximum 10 ani. 
 
 

7) La cine vor ajunge datele dumneavoastră cu caracter personal? 
• Destinatarul datelor dumneavoastră cu caracter personal este personalul PE care 

are motive întemeiate să le consulte. Este vorba de un număr foarte limitat de 
funcționari (doar câteva persoane). Aceștia au primit acreditările corespunzătoare, 
astfel încât să poată folosi instrumentele pentru tratarea cererii dumneavoastră. 
 
 

8) Vor fi comunicate datele dumneavoastră cu caracter personal unei țări terțe sau unei 
organizații internaționale din afara UE? 
• Nu, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi comunicate unei țări terțe 

sau unei organizații internaționale din afara UE. 
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9) Sunt utilizate procese2 și/sau profilări automatizate3 pentru a lua decizii care v-ar 
putea afecta? 
• Nu. 

 
 

10) Dacă datele cu caracter personal nu au fost obținute de la dumneavoastră, atunci care 
este sursa lor? 
• Sursele datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt instrumentele 

instituționale puse la dispoziția personalului Serviciului de asistență (sistemul de 
e-mail al PE). 
 
 

11) Ce drepturi aveți? 
• Aveți următoarele drepturi: 

 dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal; 
 dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal; 
 dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal; 
 dreptul la restricționarea prelucrării; 
 dreptul la portabilitatea datelor;  
 dreptul de obiecție împotriva prelucrării; 
 dreptul de a contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul Parlamentului 

European la adresa data-protection@europarl.europa.eu; 
 dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția 

Datelor la adresa edps@edps.europa.eu. 
• Vă puteți exercita drepturile fie trimițând un e-mail direct la adresa de e-mail funcțională 

webmaster@europarl.europa.eu, fie completând formularul de contact pus la 
dispoziție în subsolul site-urilor europarl. 

 
 

                                                           
2 Luarea unei decizii exclusiv prin mijloace automatizate și fără participare umană. {Exemple teoretice: pe pagina 
de internet selectarea anumitor opțiuni vă va plasa automat pe diferite liste de distribuire, către care se trimite 
buletinul informativ lunar corespunzător/folosirea unui sistem automat de notare a răspunsurilor la teste grilă 
și atribuirea unui punctaj minim obligatoriu în funcție de numărul de răspunsuri corecte}. 
3 Aspecte legate de crearea de profiluri de personalitate, comportament, interese și obiceiuri ale unei persoane 
pentru a face predicții sau pentru a lua decizii cu privire la acestea. Utilizată pentru a analiza sau prezice aspecte 
privind performanțele persoanei vizate la locul de muncă, situația sa economică, sănătatea, preferințele sau 
interesele personale, fiabilitatea sau comportamentul, amplasarea sau deplasările etc. {Exemplu teoretic: atunci 
când utilizați instrumentele platformelor de comunicare socială, datele sunt colectate, iar tendințele 
dumneavoastră se înregistrează. Aceste date sunt apoi utilizate pentru a face predicții noi/diferite în ceea ce vă 
privește.} 
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