
Europarl Service Desk  
Meddelande om behandling av personuppgifter 

 
Europaparlamentets behandling av personuppgifter regleras av artiklarna 15 och 16 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018. 

 
1) Vem behandlar dina personuppgifter? 

• Europaparlamentet fungerar som personuppgiftsansvarig1. Ansvarig enhet för 
behandlingen är Webmaster-enheten vid generaldirektoratet för kommunikation, 
som företräds av enhetschefen. 

• Du kan kontakta den personuppgiftsansvarige/enheten via följande 
funktionsbrevlåda: webmaster@europarl.europa.eu. 
 
 

2) Varför behandlar vi dina personuppgifter? 
• Dina personuppgifter kommer att behandlas för att svara på din förfrågan till 

parlamentets Service Desk (stödtjänsten). 
 
 

3) Vilken rättslig grund har behandlingen? 
• Behandlingen är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse enligt EU-

lagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning (artikel 5.1 a i förordning (EU) 
2018/1725). 
 
 

4) Vilka personuppgifter behandlas? 
• Dina personuppgifter som behandlas är 

 efternamn, 
 förnamn, 
 e-postadress, 
 det officiella EU-språk på vilket du kontaktade stödtjänsten, 
 meddelandets innehåll (inklusive bilagor, t.ex. bilder eller dokument). 

• Vid behov kan ytterligare uppgifter begäras, t.ex. IP-adresser och telefonnummer. 
 

 
 

                                                           
1 Med personuppgiftsansvarig avses den myndighet, byrå eller annan institution som ensam eller tillsammans 
med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Den 
personuppgiftsansvarige företräds av enhetschefen. 

mailto:webmaster@europarl.europa.eu


5) Hur behandlas dina personuppgifter? 
• Stödtjänsten är den centrala kontaktpunkten för externa personer som vill 

uppmärksamma något rörande en av Europaparlamentets webbplatser och för 
interna kollegor som behöver support för ett av de innehållshanteringssystem 
som utvecklats av Webmaster-enheten vid generaldirektoratet för 
kommunikation. 

• Kontakt sker antingen via det offentliga formuläret på följande webbadress 
(https://www.europarl.europa.eu/forms/en/webmaster-contact) eller direkt via 
e-post, eftersom e-postadressen även finns tillgänglig på europarl-webbplatser.  

• De personer som kontaktar stödtjänsten övervakas eller mäts inte. Deras 
förfrågningar kan dock kategoriseras för att förbättra behandlingen av dem och 
minska risken för dubbelarbete eller förseningar.  

• Stödtjänsten tillämpar följande förfarande för varje förfrågan: 
 Användaren skickar en förfrågan till stödtjänsten via e-post eller 

kontaktformuläret som finns tillgängligt under ”Kontakta oss” på 
Europarlamentets webbsida. Om kontaktformuläret används kommer 
förfrågan till stödtjänsten via e-post.  

 Denna förfrågan kan vara en incident, ett problem eller en begäran om 
ändring eller information. 

 Användaren uppger i sin förfrågan all information som kan vara till hjälp 
vid behandlingen av ärendet. Detta innebär vissa personuppgifter (mer 
detaljerade), men kan också inbegripa ytterligare information såsom 
skärmdumpar eller bifogade filer.  

 Stödtjänsten matar in förfrågan i ett särskilt system som gör det möjligt att 
på ett korrekt sätt följa upp, besvara eller lösa den. 

 Vid behandlingen av förfrågan kan stödtjänsten kontakta användaren om 
ytterligare information behövs. För interna användare sker denna kontakt 
som standard via användarens e-postadress eller telefon. Externa 
användare kontaktas via den e-postadress som anges i kontaktformuläret 
eller genom svar till den e-postadress från vilken användaren direkt 
skickade sin förfrågan. I detta skede kan stödtjänsten eventuellt också ge 
användaren en uppdatering av förfrågan. 

 Om stödtjänsten behöver vidarebefordra förfrågan till andra avdelningar 
inom Europaparlamentet vidarebefordras endast den information som är 
nödvändig för behandlingen av förfrågan.  

 När förfrågan är färdigbehandlad informerar stödtjänsten via sin 
funktionsbrevlåda användaren och avslutar ärendet i sitt system. 

• Parallellt med detta standardarbetsflöde kan stödtjänsten ta emot förfrågningar 
från två andra plattformar, nämligen EPSD (GD ITEC:s helpdesks system) och 
Together.eu (interaktionsplattform).  

https://www.europarl.europa.eu/forms/en/webmaster-contact


 EPSD:s meddelande om behandling av personuppgifter finns i registret 
över behandlingar av personuppgifter på följande webbadress: 
https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do. 

 Meddelandet om behandling av personuppgifter för Together.eu finns här: 
https://together.eu/privacy-policy. 

• När ärendet är avslutat sparas förfrågan under en förutbestämd period (se nedan) 
endast för internt bruk, eftersom stödtjänsten regelbundet måste kontrollera 
tidigare förfrågningar för att 

 ge ett snabbare och enhetligt svar till användare som stöter på problem 
som redan har lösts, 

 identifiera ett mönster av återkommande frågor och fastställa ett 
arbetsflöde för att svara på och/eller vidarebefordra dem till relevant 
grupp, 

 bygga upp en databas över de färdigheter som behövs eller en utveckling 
som ska planeras, 

 förutse användarnas behov och potentiella problem under särskilda 
perioder (t.ex. inför val till Europaparlamentet). 

 
 

6) Hur länge lagras dina personuppgifter? 
Dina personuppgifter kommer att lagras under innevarande valperiod och 
lagringen gäller även föregående valperiod. 
Eftersom en valperiod motsvarar fem år kan dina uppgifter sparas i högst 10 år. 
 
 

7) Vem tar emot dina personuppgifter? 
• Mottagarna av dina personuppgifter är personal vid Europaparlamentet som har 

skälig grund att få tillgång till dem. Det rör sig om ett mycket begränsat antal 
medarbetare (endast några få personer). De har fått relevant 
identifieringsinformation så att de kommer åt systemen för behandling av din 
förfrågan. 
 
 

8) Kommer dina personuppgifter att delges något land utanför EU eller någon 
internationell organisation? 
• Nej, dina personuppgifter kommer inte att delges något tredjeland eller någon 

internationell organisation. 
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9) Används det vid beslutsfattandet några automatiska processer2 eller någon 
automatisk profilering3 som skulle kunna påverka dig? 
• Nej. 

 
 

10) Om personuppgifterna inte kommer från dig, var kommer de då ifrån? 
• Källan till dina personuppgifter är de interna system som stödtjänstens personal 

har tillgång till (Europaparlamentets e-postsystem). 
 
 

11) Vilka rättigheter har du? 
• Du har följande rättigheter: 

 Rätt att komma åt dina personuppgifter. 
 Rätt att få dina personuppgifter korrigerade. 
 Rätt att få dina personuppgifter raderade. 
 Rätt att begränsa behandlingen. 
 Rätt till dataportabilitet.  
 Rätt att invända mot behandlingen. 
 Rätt att kontakta Europaparlamentets dataskyddsombud på data-

protection@europarl.europa.eu. 
 Rätt att lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen på 

edps@edps.europa.eu. 
• Du kan utöva dina rättigheter antingen genom att skicka ett e-postmeddelande 

direkt till funktionsbrevlådan webmaster@europarl.europa.eu eller genom att 
fylla i det kontaktformulär som finns tillgängligt längst ned på Europaparlamentets 
webbplats. 

 
 

                                                           
2 Alltså att beslutsfattandet går helt automatiskt, utan mänsklig medverkan. {Några teoretiska exempel: 
Internetsidor valde olika alternativ som automatiskt kommer att uppföra dig på olika sändlistor där du får 
motsvarande månatliga nyhetsbrev/ett automatiskt system används för korrigering av flervalsfrågetest, varvid 
testen godkänns utgående från antalet rätta svar.} 
3 Vid profilering analyseras olika aspekter av användarens personlighet, beteende, intressen och vanor för att 
kunna förutse och besluta vissa saker som rör den personen. Profilering används för att analysera eller förutse 
aspekter avseende den registrerades arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser 
eller intressen, pålitlighet eller beteende, vistelseort eller förflyttningar etc. {Ett teoretiskt exempel: uppgifter 
insamlas i samband med användningen av sociala medier, och dina trender registreras, för att sedan användas 
för nya/annorlunda prognoser om dig.} 
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