
Podporná služba Europarl 
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

 
Na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva Európsky parlament, sa vzťahujú články 15 
a 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018. 

 
1) Kto spracúva vaše osobné údaje? 

• Európsky parlament koná ako prevádzkovateľ1. Za spracovanie vašich údajov 
zodpovedá oddelenie správcu webových stránok v rámci generálneho riaditeľstva 
komunikácie, ktoré zastupuje vedúci oddelenia. 

• Na prevádzkovateľa/subjekt sa môžete obrátiť prostredníctvom tejto funkčnej e-
mailovej schránky: webmaster@europarl.europa.eu. 
 
 

2) Aký je účel spracúvania vašich osobných údajov? 
• Vaše osobné údaje budú spracované v rámci vybavovania žiadosti, ktorú ste 

adresovali podpornej službe. 
 
 

3) Aký je právny základ spracúvania? 
• Spracúvanie je potrebné na plnenie úloh vo verejnom záujme, ktoré vyplývajú z 

právnych predpisov EÚ alebo členských štátov (článok 5 ods. 1 písm. a) nariadenia 
(EÚ) 2018/1725). 
 
 

4) Ktoré osobné údaje sa spracúvajú? 
• Spracúvajú sa tieto vaše osobné údaje: 

 priezvisko, 
 krstné meno, 
 e-mailová adresa, 
 úradný jazyk EÚ, v ktorom ste kontaktovali podpornú službu, 
 obsah správy (vrátane príloh, napríklad obrázkov alebo dokumentov). 

• V prípade potreby sa od vás môžu vyžadovať dodatočné údaje, ako sú IP adresy a 
telefónne čísla. 
 

 

                                                           
1 Prevádzkovateľ je príslušný orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s 
ostatnými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľa zastupuje vedúci 
subjektu. 
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5) Ako sa budú vaše osobné údaje spracúvať? 
• Europarl Service Desk (podporná služba) je ústredné kontaktné miesto pre ľudí 

mimo Parlamentu, ktorí chcú upozorniť na problém týkajúci sa niektorej 
z webových stránok Európskeho parlamentu, a pre interných zamestnancov, ktorí 
potrebujú pomoc v niektorom zo systémov na správu obsahu (CMS), ktoré 
vyvinulo oddelenie správcu webových stránok generálneho riaditeľstva 
komunikácie.  

• Podpornú službu možno skontaktovať buď prostredníctvom verejne dostupného 
formulára na tejto adrese URL 
(https://www.europarl.europa.eu/forms/en/webmaster-contact), alebo priamo e-
mailom, keďže e-mailová adresa je k dispozícii aj na webových stránkach Europarl.  

• Osoby, ktoré kontaktujú podpornú službu, nie sú sledované ani nie sú predmetom 
analýz. Ich príslušný záznam s poradovým číslom (tiket) sa však môže zaradiť do 
niektorej z kategórií, aby sa zlepšilo ich spracovanie alebo znížilo riziko duplicity či 
oneskoreného spracovania.  

• Podporná služba sa pri každej žiadosti riadi týmto postupom: 
 Používateľ zašle žiadosť podpornej službe e-mailom alebo vyplnením 

kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na stránke webových stránok 
Europarl Kontakt. Ak sa použije kontaktný formulár, žiadosť sa doručí 
podpornej službe e-mailom.  

 Táto žiadosť sa môže týkať incidentu, problému alebo uskutočnenia zmeny 
či poskytnutia informácií. 

 Používateľ uvedie v žiadosti všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri 
vyriešení jeho požiadavky. To znamená niektoré osobné údaje 
(podrobnejšie uvedené ďalej), ale niekedy aj dodatočné informácie, ako sú 
snímky obrazovky alebo pripojené súbory.  

 Podporná služba zadá žiadosť do špecializovaného nástroja na generovanie 
záznamov (tiketovací nástroj), na základe čoho môže urobiť primerané 
následné kroky, poskytnúť odpoveď alebo riešenie. 

 Počas vybavovania žiadosti môže podporná služba kontaktovať 
používateľa, ak sú potrebné ďalšie informácie. V prípade interných 
používateľov sa tento kontakt štandardne vykonáva prostredníctvom 
pracovného e-mailu alebo telefónu používateľa. Kontakt s externými 
používateľmi sa nadväzuje prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v 
kontaktnom formulári alebo zaslaním odpovede na e-mailovú adresu, z 
ktorej používateľ odoslal svoju žiadosť. V tejto fáze môže podporná služba 
používateľovi poskytnúť aj aktuálne informácie o stave jeho žiadosti, ak sú 
k dispozícii. 

 V prípade, že podporná služba musí žiadosť postúpiť iným útvarom v 
Európskom parlamente, postúpia sa len informácie potrebné na vyriešenie 
žiadosti.  
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 Po vybavení žiadosti podporná služba informuje používateľa e-mailom zo 
svojej funkčnej e-mailovej schránky a uzavrie záznam v tiketovacom 
nástroji. 

• Podporná služba môže súbežne s týmto štandardným pracovným postupom 
prijímať žiadosti z dvoch ďalších platforiem, konkrétne EPSD (tiketovací systém 
podpornej služby GR ITEC) a Spoločne.eu (platforma angažovanosti).  

 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov EPSD sa nachádza v registri 
záznamov na ochranu údajov, ktorý je k dispozícii na tejto internetovej 
adrese: https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do. 

 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov platformy Spoločne.eu je k 
dispozícii tu: https://together.europarl.europa.eu/sk/privacy-policy. 

• Po uzavretí žiadosti sa záznam uchováva počas vopred stanoveného obdobia (pozri 
ďalej) len na pracovné účely, keďže podporná služba musí pravidelne kontrolovať 
predchádzajúce záznamy s cieľom: 

 poskytnúť rýchlejšiu a ucelenú odpoveď používateľom, ktorí sa stretli s už 
riešenými problémami, 

 identifikovať vzorec opakujúcich sa problémov a vymedziť pracovný postup 
na ich zodpovedanie a/alebo postúpenie príslušnému tímu, 

 vytvoriť databázu potrebných zručností alebo vývoja, ktoré treba 
naplánovať, 

 predvídať potreby a potenciálne problémy používateľov v určitých 
kľúčových obdobiach (napr. počas európskych volebných kampaní). 

 
 

6) Ako dlho sa budú vaše osobné údaje uchovávať? 
Vaše osobné údaje sa uchovávajú počas súčasného, ako aj predchádzajúceho 
volebného obdobia. 
Keďže volebné obdobie trvá päť rokov, vaše údaje sa môžu uchovávať najviac 10 
rokov. 
 
 

7) Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov? 
• Príjemcami vašich osobných údajov sú zamestnanci EP, ktorí majú oprávnený 

dôvod na prístup k týmto údajom. Týka sa to skutočne obmedzeného počtu 
zamestnancov (len niekoľkých osôb). Dostali príslušné prihlasovacie údaje, aby 
mali prístup k nástrojom na spracovanie vašej žiadosti. 
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8) Budú vaše osobné údaje k dispozícii krajine, ktorá nie je členom EÚ, alebo 
medzinárodnej organizácii? 
• Nie, vaše osobné údaje nebudú k dispozícii krajine, ktorá nie je členom EÚ, ani 

medzinárodnej organizácii. 
 
 

9) Používajú sa na prijímanie rozhodnutí automatizované procesy2 a/alebo profilovanie3, 
ktoré by na vás mohli mať dosah? 
• Nie. 

 
 

10) Ak neboli osobitné údaje získané od vás, čo je ich zdroj? 
• Zdrojom vašich osobných údajov sú inštitucionálne nástroje, ktoré majú k 

dispozícii zamestnanci používateľskej podpory (e-mailový systém EP). 
 
 

11) Aké práva máte? 
• Máte tieto práva: 

 právo na prístup k svojim osobným údajom, 
 právo na opravu svojich osobných údajov, 
 právo na vymazanie svojich osobných údajov, 
 právo na obmedzenie spracúvania, 
 právo na prenosnosť údajov,  
 právo namietať proti spracúvaniu, 
 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. 
• Svoje práva môžete uplatniť buď zaslaním e-mailu priamo na funkčnú e-mailovú adresu 

webmaster@europarl.europa.eu, alebo vyplnením kontaktného formulára, ktorý je k 
dispozícii v dolnej časti webových stránok Europarl. 

                                                           
2 Rozhodovanie výlučne prostredníctvom automatizovaných prostriedkov a bez akéhokoľvek ľudského zásahu. 
{Príklady: webové stránky vás pri zvolení určitej možnosti automaticky zaradia do rôznych zoznamov adresátov 
na odber mesačných bulletinov/používanie automatizovaného systému na označenie odpovedí v testoch s 
voliteľnými odpoveďami a priradenie požadovaného počtu bodov podľa počtu správnych odpovedí}. 
3 V rámci profilovania sa analyzujú aspekty osobnosti, správania, záujmov a zvykov jednotlivca s cieľom 
vypracovať predpovede alebo rozhodnutia o nich. Využíva sa na analýzu alebo prognózu aspektov týkajúcich sa 
pracovnej výkonnosti dotknutej osoby, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií alebo 
záujmov, spoľahlivosti alebo správania, lokalizácie alebo pohybu atď. {Príklad: pri využívaní nástrojov sociálnych 
médií sa zhromažďujú údaje a registrujú sa vaše vzorce správania. Tieto údaje sa potom použijú na vytvorenie 
nových/odlišných predpovedí o vašej osobe.} 
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