
Služba za pomoč uporabnikom spletišča Europarl 
Izjava o varstvu osebnih podatkov 

 
Člena 15 in 16 Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 
se nanašata na obdelavo osebnih podatkov v Evropskem parlamentu. 

 
1) Kdo obdeluje vaše osebne podatke? 

• Evropski parlament je upravljavec1. Za obdelavo podatkov je odgovoren oddelek 
skrbnika spletišča pri generalnem direktoratu za komuniciranje, ki ga zastopa vodja 
oddelka. 

• Na upravljavca oziroma subjekt se lahko obrnete prek namenskega poštnega 
predala: webmaster@europarl.europa.eu. 
 
 

2) Zakaj se vaši osebni podatki obdelujejo? 
• Vaši osebni podatki bodo obdelani, da bi lahko odgovorili na vprašanje, ki ste ga 

naslovili na službo za pomoč uporabnikom. 
 
 

3) Na kateri pravni podlagi se podatki obdelujejo? 
• Obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu, ki jih nalaga 

zakonodaja EU ali države članice (člen 5(1)(a) Uredbe (EU) 2018/1725). 
 
 

4) Kateri osebni podatki se obdelujejo? 
• Obdelujejo se naslednji osebni podatki: 

 priimek, 
 ime, 
 e-poštni naslov, 
 uradni jezik EU, v katerem ste zastavili vprašanje službi za pomoč 

uporabnikom, 
 vsebina sporočila (vključno s prilogami, kot so slike in dokumenti). 

• Po potrebi lahko zahtevamo dodatne podatke, kot so naslovi IP in telefonske 
številke. 
 

 
 

                                                           
1 Upravljavec je javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namen in načine 
obdelave osebnih podatkov. Upravljavca zastopa vodja subjekta. 
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5) Kako se bodo vaši osebni podatki obdelovali? 
• Služba za pomoč uporabnikom spletišča Europarl je osrednja kontaktna točka za 

splošno javnost, torej za posameznike, ki imajo težave z enim od spletišč 
Evropskega parlamenta, in za uslužbence institucije, ki potrebujejo podporo pri 
sistemih za upravljanje vsebin, ki jih je razvil oddelek skrbnika spletnih strani pri 
generalnem direktoratu za komuniciranje.  

• Službi lahko pišete prek javnega obrazca, ki je na voljo na naslovu 
https://www.europarl.europa.eu/forms/sl/webmaster-contact, ali neposredno po 
elektronski pošti, saj je e-poštni naslov objavljen na spletišču Europarl.  

• Posameznikov, ki se obrnejo na službo za pomoč uporabnikov, ne spremljamo ali 
analiziramo. Dodelimo jim opravilne številke, ki jih lahko po potrebi razvrstimo v 
kategorije, da bi izboljšali reševanje težav in zmanjšali podvajanje in zamude.  

• Služba za pomoč uporabnikom za vse prošnje uporablja naslednji postopek: 
 Uporabnik zahtevek pošlje po elektronski pošti ali prek kontaktnega 

obrazca, ki je na voljo na strani za kontakt na spletišču Europarl. Če uporabi 
kontaktni obrazec, služba zahtevek prejme po elektronski pošti.  

 V prošnji za pomoč lahko uporabnik opiše incident ali težavo oziroma 
zahteva spremembe ali informacije. 

 V zahtevku navede vse informacije, ki bi bile lahko koristne pri reševanju 
težave. Te lahko vključujejo osebne podatke (podrobneje v nadaljevanju) 
in dodatne informacije, kot so posnetki zaslona ali priložene datoteke.  

 Služba za pomoč zahtevek vnese v posebno orodje, ki omogoča ustrezno 
spremljanje, odgovarjanje in reševanje. 

 Med obravnavo zahtevka lahko naveže stik z uporabnikom, če potrebuje 
dodatne informacije. Na uslužbence institucije se vedno obrne prek 
službene elektronske pošte ali telefona. Z drugimi uporabniki stik vzpostavi 
prek e-poštnega naslova, ki ga navedejo v kontaktnem obrazcu, oziroma 
neposredno odgovori na e-poštno sporočilo uporabnika. Uporabniku lahko 
posreduje tudi morebitne novosti pri reševanju zahtevka. 

 Če mora služba za pomoč zahtevek posredovati drugim službam 
Evropskega parlamenta, pošlje samo informacije, ki so nujno potrebne za 
reševanje težave.  

 Ko je težava rešena, služba uporabnika obvesti prek svojega e-poštnega 
predala in postopek zaključi. 

• Vzporedno s tem standardnim postopkom lahko služba za pomoč prejme zahtevke 
dveh drugih platform, to sta EPSD (služba za pomoč uporabnikom GD ITEC) in 
Skupajsmo.eu (sodelovalna platforma).  

 Izjavo o varstvu osebnih podatkov za EPSD najdete v registru varstva 
podatkov na tem naslovu: https://www.europarl.europa.eu/data-
protect/index.do. 

 Izjavo o varstvu osebnih podatkov platforme Skupajsmo.eu najdete tukaj: 
https://together.eu/privacy-policy. 
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• Ko je zahtevek rešen, se opravilna številka samo za poslovne namene hrani 
določeno obdobje (glej spodaj), saj mora služba za pomoč redno preverjati stare 
postopke: 

 da bi hitreje in skladno odgovorila uporabnikom, ki se srečujejo s 
podobnimi težavami, 

 da bi poiskala ponavljajoče se težave in določila postopke za odgovarjanje 
na vprašanja in/ali njihovo posredovanje ustrezni ekipi, 

 da bi vzpostavila podatkovno zbirko o potrebnih znanjih in spretnostih in 
načrtovala razvoj novih funkcij, 

 da bi predvidela potrebe in morebitne težave uporabnikov v določenem 
ključnem obdobju (npr. med kampanjami za evropske volitve). 

 
 

6) Kako dolgo bodo vaši osebni podatki shranjeni? 
Vaši osebni podatki se lahko hranijo za tekoče in za prejšnje parlamentarno 
obdobje. 
Ker parlamentarno obdobje traja pet let, lahko vaše podatke hranimo največ 10 
let. 
 
 

7) Kdo so prejemniki vaših osebnih podatkov? 
• Prejemniki vaših osebnih podatkov so uslužbenci Evropskega parlamenta, ki imajo 

tehten razlog za dostop do njih. Gre za zelo omejeno število zaposlenih (samo 
nekaj ljudi), ki prejmejo poverilnice, da lahko uporabljajo orodja za reševanje vaše 
prošnje. 
 
 

8) Ali bodo vaši osebni podatki posredovani državi, ki ni članica EU, ali mednarodni 
organizaciji? 
• Ne, vaši osebni podatki ne bodo posredovani državi, ki ni članica EU, ali 

mednarodni organizaciji. 
 
 
 



9) Ali se za sprejemanje odločitev, ki bi lahko vplivale na vas, uporabljajo avtomatizirani 
postopki2 in/ali profiliranje3? 
• Ne. 

 
 

10) Če osebnih podatkov niste posredovali sami, od kod prihajajo? 
• Vir vaših osebnih podatkov so poslovna orodja, ki jih uporablja služba za pomoč 

uporabnikom (e-poštni sistem EP). 
 
 

11) Kakšne pravice imate? 
• Imate pravico do: 

 dostopa do svojih osebnih podatkov, 
 popravka svojih osebnih podatkov, 
 izbrisa svojih osebnih podatkov, 
 omejitve obdelave, 
 prenosljivosti podatkov,  
 ugovora obdelavi, 
 stika z uradno osebo Evropskega parlamenta za varstvo podatkov na naslovu data-

protection@europarl.europa.eu. 
 pritožbe pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov na naslovu 

edps@edps.europa.eu. 
• Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da neposredno pošljete e-poštno sporočilo na 

elektronski naslov webmaster@europarl.europa.eu ali izpolnite kontaktni obrazec, ki 
je na voljo v nogi spletišča Europarl. 

 
 

                                                           
2 Odločanje izključno z avtomatiziranimi sredstvi in brez sodelovanja ljudi. Primera: spletna stran, kjer vas z izbiro 
določenih možnosti avtomatsko uvrstijo na različne poštne sezname in nato prejemate mesečna glasila/z 
uporabo avtomatiziranega sistema ocenite odgovore izbirnega tipa in daste zadovoljivo oceno glede na število 
pravilnih odgovorov. 
3 Pri profiliranju se za predvidevanje ali odločanje o posameznikih preučijo vidiki osebnosti, vedenja, interesov 
in navad, kar se uporabi za analizo ali napoved, kako posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ravna 
pri delu, kakšni so njegov ekonomski položaj, zdravje, osebne preference ali interesi, ali je zanesljiv in kako se 
vede, kje je ali se giblje itd. Primer: pri uporabi orodij družbenih medijev se zbirajo podatki in beležijo vaše 
preference. Ti podatki se nato uporabijo za oblikovanje novih/drugačnih napovedi o vas. 
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