
 

 

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 acționează în calitate de operator1, iar entitatea 

responsabilă de prelucrare este Parlamentul European > Secretariatul General al 

Parlamentului > Direcția Generală Politici Interne ale Uniunii > Direcția pentru 

drepturile cetățenilor și afaceri constituționale > Secretariatul Comisiei pentru 

petiții, reprezentat de PANIZZA Roberta. 

 Puteți contacta operatorul/entitatea prin e-mail la adresa peti-

secretariat@europarl.europa.eu sau prin poștă, la adresa Parlamentul European, 

Chair of the Committee on Petitions c/o PETI Secretariat, Rue Wiertz 60, 1047 

Bruxelles, Belgia.  

 

 

2) În ce scop sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal? 

 Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pentru a pune în 
aplicare dreptul de a adresa petiții prin: primirea petițiilor și a susținerilor pentru 
petiții, tratarea petițiilor de către Comisia pentru petiții în conformitate cu procedura 
aplicabilă și informarea cetățenilor cu privire la deciziile luate de Comisia pentru 
petiții.  
 

3) Care este temeiul juridic al prelucrării? 

 Temeiul juridic al prelucrării este articolul 227 din TFUE și articolele 226-229 din 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European.  

 

4) Care sunt datele cu caracter personal prelucrate? 

 Prelucrăm prenumele, numele, cetățenia, titlul, sexul, intervalul de vârstă, adresa, 

adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și orice alte date cu caracter 

personal ale petiționarului/petiționarei sau ale părților terțe furnizate în 

conținutul petiției, în contul dvs. de pe Portalul pentru petiții sau în corespondența 

ulterioară cu Secretariatul Comisiei pentru petiții.  Veți confirma că toate datele 

cu caracter personal pe care le comunicați Parlamentului European au fost 

obținute în mod legal, în conformitate cu legislația națională aplicabilă referitoare 

la prelucrarea datelor cu caracter personal.   

 

                                                           
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? 

 Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt primite prin poștă sau pe cale 
electronică și sunt stocate în aplicațiile electronice ale Parlamentului pentru 
gestionarea petițiilor. Dacă este necesar pentru o monitorizare adecvată a petiției 
dumneavoastră, unele date cu caracter personal pot fi transferate și destinatarilor 
menționați la punctul 7.  

 

6) Cât timp vor fi păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal? 

 Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe durata procesului de tratare a petiției 

și a eventualelor acțiuni în justiție inițiate împotriva Parlamentului European în 

legătură cu petiția în cauză. După încheierea perioadei respective, sunt păstrate în 

scopuri istorice dosarele pe suport de hârtie ale petițiilor, în conformitate cu normele 

aplicabile privind conservarea istorică. În acest context, stocarea datelor cu caracter 

personal din dosarele respective poate fi necesară în scopuri istorice. Datele cu 

caracter personal de pe Portalul pentru petiții, în sistemul electronic de gestionare a 

petițiilor al Secretariatului și pe site-ul Parlamentului European sunt stocate pe durata 

a două legislaturi și sunt ulterior arhivate. 

 

7) La cine vor ajunge datele dumneavoastră cu caracter personal? 

 

 Dacă petiția dumneavoastră va fi considerată admisibilă, datele dvs. cu caracter 
personal pot fi transferate deputaților în Parlamentul European, instituțiilor și 
organismelor UE, autorităților naționale, precum și oricărei alte părți terțe care ar 
putea contribui la tratarea petiției dumneavoastră.  

 Vă rugăm să aveți în vedere faptul că petițiile înregistrate sunt documente publice. 
Aceasta înseamnă că identitatea dumneavoastră, numărul atribuit petiției și datele 
cu caracter personal pe care le conține aceasta:  

(1) pot fi divulgate destinatarilor menționați la punctul de mai sus;  

(2) pot fi menționate în cadrul reuniunilor publice ale Comisiei pentru petiții 
și, prin urmare, pot fi transmise online (ceea ce înseamnă că reuniunile pot fi 
urmărite de oricine prin intermediul site-ului internet al Parlamentului 
European);  

(3) pot fi menționate în cadrul ședințelor plenare și, astfel, pot fi înscrise în 
procesele-verbale publicate în Jurnalul Oficial;  

(4) pot fi publicate pe site-ul internet al Parlamentului European.  

 Cu toate acestea, puteți solicita ca numele dumneavoastră să nu fie divulgat pentru a 
vă proteja viața privată, caz în care petiția dumneavoastră va fi anonimizată, iar toți 
ceilalți destinatari ai datelor dumneavoastră vor fi informați în acest sens. Totuși vă 
rugăm să aveți în vedere faptul că orice cetățean poate solicita Parlamentului, în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, să divulge publicului datele cu caracter 
personal în cauză, caz în care Parlamentul ar putea fi obligat să facă acest lucru.  



 

 

 

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.  
 

9) Sunt utilizate procese2 și/sau profilări3 automatizate 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? 

 

 În unele cazuri, petițiile sunt depuse de părți terțe în numele persoanelor vizate. 

De asemenea, în textul petițiilor sunt menționate uneori date cu caracter personal 

referitoare la alte persoane vizate. 

 

11) Ce drepturi aveți? 

 Aveți următoarele drepturi: 

o dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal 

o dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 

o dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal; 

o dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul, fără ca acest lucru să 

afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dat anterior. 

o dreptul de a contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul Parlamentului 

European la adresa data-protection@europarl.europa.eu 

o dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 

la adresa edps@edps.europa.eu. 

 

                                                           
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 mișcările etc. {Exemple teoretice: 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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