
 

 

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 podatke upravlja1, odgovorni subjekt za njihovo obdelavo pa 

je Evropski parlament > Sekretariat Parlamenta > Generalni direktorat za notranjo 

politiko Unije > Direktorat za državljanske pravice in ustavne zadeve > sekretariat 

Odbora za peticije, ki ga zastopa PANIZZA Roberta. 

 Lahko jima pišete na elektronski naslov peti-secretariat@europarl.europa.eu ali po 

pošti na naslov European Parliament, Chair of the Committee on Petitions c/o PETI 

Secretariat, Rue Wiertz 60, 1047 Brussels, Belgium.  

 

 

2) Zakaj se vaši osebni podatki obdelujejo? 

 Osebni podatki se obdelujejo zaradi uveljavljanja pravice do peticije: to je 
sprejemanje in podpiranje vloženih peticij, njihova obravnava v Odboru za peticije v 
skladu z veljavnim postopkom, obveščanje državljanov o odločitvah odbora.  
 

3) Na kateri pravni podlagi se podatki obdelujejo? 

 Pravna podlaga za obdelavo so člen 227 PDEU ter členi od 226 do 229 Poslovnika 
Evropskega parlamenta.  

 

4) Kateri osebni podatki se obdelujejo? 

 Obdelujejo se vaše ime in priimek, državljanstvo, naziv, spol, starostna skupina, 

naslov, elektronski naslov, telefonska številka ter vsi drugi osebni podatki osebe ali 

tretje strani iz peticije, na uporabniškem računu na portalu za peticije ali v kasnejši 

korespondenci s sekretariatom Odbora za peticije. Potrditi morate, da so vsi 

osebni podatki tretjih oseb, ki jih posredujete Evropskemu parlamentu, pridobljeni 

zakonito, v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo o obdelavi osebnih podatkov.   

 

 

  

                                                           
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. 

mailto:peti-secretariat@europarl.europa.eu


 

 

 

5) Kako se bodo vaši osebni podatki obdelovali? 

 Vaši osebni podatki se sprejmejo po pošti ali elektronsko in se hranijo v elektronskih 
aplikacijah Parlamenta za upravljanje peticij. Če je potrebno za ustrezno nadaljnje 
ukrepanje v zvezi z vašo peticijo, se lahko nekateri osebni podatki prenesejo tudi na 
prejemnike iz točke 7.  

 

6) Kako dolgo bodo vaši osebni podatki shranjeni? 

 Osebni podatki se lahko hranijo, dokler se peticija obravnava oziroma teče v zvezi s 

peticijo morebitni sodni postopek proti Evropskemu parlamentu. Po izteku tega 

obdobja se papirnati dokumenti, povezani s peticijo, shranijo v arhiv v skladu z 

veljavnimi pravili o arhiviranju. Zato je morda nujno tudi arhiviranje osebnih podatkov, 

ki jih ti dokumenti vsebujejo. Osebni podatki na portalu za peticije, v sistemu vodenja 

peticij sekretariata in na spletnem mestu Evropskega parlamenta se hranijo dve 

zakonodajni obdobji, nato se arhivirajo. 

 

7) Kdo so prejemniki vaših osebnih podatkov? 

 

 Če je peticija označena za dopustno, se lahko vaši osebni podatki posredujejo 
poslancem Evropskega parlamenta, institucijam in organom EU, nacionalnim 
organom ter tretjim osebam, ki bi lahko prispevale k obravnavi vaše peticije.  

 Opozarjamo, da so registrirane peticije javni dokumenti. To pomeni, da se lahko vaša 
identiteta, številka peticije in osebni podatki iz peticije:  

(1) razkrijejo prejemnikom, ki so navedeni v zgornjem odstavku;  

(2) omenjajo na javnih sejah Odbora za peticije, ki se prenašajo prek spleta 
(to pomeni, da lahko sejo na spletnem mestu Evropskega parlamenta 
spremlja kdor koli);  

(3) omenjajo na plenarnih zasedanjih in posledično vključijo v zapisnik, 
objavljen v Uradnem listu EU;  

(4) objavijo na spletnem mestu Evropskega parlamenta.  

 Zaradi varstva zasebnosti lahko zahtevate, da se vaše ime ne objavi in je vaša peticija 
anonimna, o tem pa bodo obveščeni vsi nadaljnji prejemniki vaših podatkov. 
Zavedati pa se morate, da lahko vsak državljan v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 
zaprosi Parlament, da javnosti razkrije osebne podatke, čemur bo Parlament morda 
moral ugoditi.  

 

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? 

 

 V nekaterih primerih peticije vložijo tretje osebe v imenu posameznikov, na katere 

se osebni podatki nanašajo. Lahko se tudi zgodi, da se osebni podatki drugih 

posameznikov, na katere se ti podatki nanašajo, navedejo v besedilu peticije. 

 

11) Kakšne pravice imate? 

 Imate pravico 

o dostopati do svojih osebnih podatkov, 

o popraviti svoje osebne podatke, 

o izbrisati svoje osebne podatke, 

o kadar koli preklicati svojo privolitev, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki 

je potekala z vašo privolitvijo pred preklicem, 

o stopiti v stik z uradno osebo Evropskega parlamenta za varstvo podatkov na naslovu data-

protection@europarl.europa.eu. 

o vložiti pritožbo pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov na 

edps@edps.europa.eu. 

 

 

                                                           
2 Odločanje izključno z avtomatiziranimi sredstvi in brez sodelovanja ljudi. {Teoretična 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 oblikovanju profilov se za napovedi ali odločitve o posameznikih preučijo vidiki njegove 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 se nahaja ali giblje itd. {Teoretični 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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