
 

 

Upozornění na aktualizace prostřednictvím e-mailu 

Ochrana osobních údajů 

1. Úvod 

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány Evropské unie se řídí 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018[1]. Toto nařízení 
se řídí stejnými zásadami a pravidly jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů[2]. 

Následující informace vycházejí z článků 15 a 16 nařízení (EU) č. 2018/1725. 

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty 
Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí 
č. 1247/2002/ES, Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39. 

[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

2. Proč zpracováváme vaše údaje? 

Zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám mohli automaticky zasílat e-mailová upozornění, 

když se do některé sekce na našich internetových stránkách přidají nové informace. Díky této 

službě vám umožníme udržovat si přehled o tématech vašeho zájmu, aniž byste musel(a) 

navštěvovat naše stránky a kontrolovat, zda se neobjevily nové informace. 

Z technických důvodů musíme přejít na nový systém odběru e-mailů. 

Máte možnost přejít na nový systém, nebo tento krok neučinit. Pokud se rozhodnete pro první 

možnost, proces přechodu se skládá ze dvou kroků:  

1) Bude vám zaslána žádost o to, abyste se přihlásil(a) do nového systému. 

2) Na úvodní stránce nového systému se dozvíte pokyny k vytvoření účtu. Tento krok je nezbytný, 

pokud chcete i nadále dostávat e-maily od Evropského parlamentu. K vytvoření účtu je zapotřebí 

platná e-mailová adresa. Během registrace kromě toho žádáme o dodatečné informace pouze 

pro statistické účely. Poskytnutí těchto informací je dobrovolné. Pokud se rozhodnete je 

neposkytnout, nijak to neovlivní prvky a funkční nastavení systému ani jím poskytované služby. 

Vedle toho jsou údaje anonymizovány (uloženy zůstanou v režimu, v jehož rámci bude například 

systém schopen určit, že dva účty pocházejí ze země X, nebude však moci zjistit totožnost jejich 

uživatelů). 



 

 

Jakmile budete registrován(a) v novém systému, vaše osobní údaje zpracujeme, abychom vám 

mohli (na základě vašich předvoleb) prostřednictvím e-mailu poskytnout odpovídající informace 

o činnosti Evropském parlamentu. 

Zpracování vašich údajů probíhá v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2018/1725 na základě 

souhlasu subjektu údajů. 

3. Kdo je odpovědný za zpracování vašich údajů? (správce údajů)  

Evropský parlament působí jako správce údajů. Za zpracování vašich údajů odpovídá oddělení pro 

správu webu generálního ředitelství pro komunikaci, které zastupuje vedoucí oddělení. 

Správce údajů můžete kontaktovat na adrese webmaster@europarl.europa.eu 

4. Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Pro vytvoření účtu v systému jsou požadovány tyto informace:  

 e-mail: jedná se o jedinou vyžadovanou informaci, jelikož systém potřebuje e-mailovou 

adresu k zasílání newsletteru. Slouží také jako jedinečný prvek k rozpoznání uživatele 

systému pro zasílání newsletteru. 

 země původu (nepovinné – pouze pro statistické účely) 

 věková skupina (nepovinné – pouze pro statistické účely) 

 oblast činnosti (nepovinné – pouze pro statistické účely) 

 jak jste se o nás dozvěděl(a) (nepovinné – pouze pro statistické účely) 

Upozorňujeme, že nepovinné informace slouží pouze ke statistickým účelům a vaše odmítnutí je 

poskytnout nebude mít žádný vliv na služby, které poskytujeme prostřednictvím tohoto systému. 

5. Kdo má přístup k vašim údajům? 

Přístup k vašim údajům bude umožněn jen omezenému počtu úředníků Evropského parlamentu 

a pouze těm, kteří pracují v odděleních či ředitelstvích, které se přímo podílejí na provozu 

systému (správce údajů). 

Úředníci EP mohou jednat pouze na vaši žádost, aby buď vaše údaje ze systému úplně odstranili, 

nebo je aktualizovali (např. v případě odvolání souhlasu nebo aktualizace e-mailové adresy).  

Vaše údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii a nebudou sdíleny se zemí, která není 

členem EU, ani s mezinárodní organizací. 

Evropský parlament je jediným subjektem nakládajícím se shromážděnými údaji. 
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6. Po jak dlouhou dobu jsou vaše údaje uchovávány? 

Vaše údaje jsou uchovávány po dobu existence vašeho účtu. Svůj účet můžete kdykoli smazat. 

Od okamžiku smazání účtu jsou údaje uchovány po dobu dalších 48 hodin pro případ, že se 

rozhodnete svůj účet znovu aktivovat. Po 48 hodinách bude váš účet spolu s vašimi údaji zcela 

odstraněn ze systému. 

7. Jakým způsobem jsou vaše údaje uchovávány? 

Evropský parlament se zavazuje k ochraně bezpečnosti vašich osobních údajů. Využíváme celou 

řadu bezpečnostních technologií a postupů, abychom chránili vaše osobní údaje před 

neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním. Vaše osobní údaje jsou uloženy 

na zabezpečených serverech s omezeným přístupem, které se nacházejí v kontrolovaných 

zařízeních datového centra EP v Lucembursku (Evropa). 

Vaše údaje budou automaticky uloženy (šifrovány) v databázi systému v okamžiku vytvoření účtu. 

Pokaždé, kdy dojde k aktualizaci určitého tématu, systém zkontroluje, zda jste se k odběru 

daného tématu přihlásil(a). Pokud jste tak učinil(a), zašle newsletter na e-mailovou adresu, 

kterou jste použil(a) při vytvoření účtu. 

Další e-maily vám mohou být zaslány, pouze pokud se budou týkat systému (např. oznámení, že 

účet byl vytvořen nebo že systém bude po určitou dobu mimo provoz kvůli údržbě). 

Při přijímání rozhodnutí, které by mohlo mít vliv na vás nebo na vaše práva, se nepoužívá žádný 

automatizovaný proces nebo profilování. 

8. Jak získáte přístup ke svým údajům, abyste zkontrolovali jejich správnost a v případě 

potřeby je ověřili, opravili nebo vymazali? 

Podle nařízení (EU) 2018/1725 máte jako subjekt údajů tato práva: 

 právo na přístup ke svým osobním údajům 

 právo na opravu svých osobních údajů 

 případně právo na smazání svých osobních údajů 

 případně právo na omezení rozsahu zpracování svých osobních údajů 

 případně právo vznést námitku proti zpracování údajů 

 právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování 
provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním 

K údajům ze systému máte přístup skrze uživatelské rozhraní, jehož pomocí můžete údaje také 

aktualizovat či vymazat. Můžete si také zvolit, která témata budou průběžně aktualizována. 

S dotazem na jakékoli z výše uvedených oprávnění se můžete obrátit na tým podpory na této 

adrese: webmaster@europarl.europa.eu  
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Evropský parlament 

Generální ředitelství pro komunikaci 

Ředitelství pro kampaně 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

9. Na koho se obrátit s dotazem či stížností? 

Projektový tým podpory je vám kdykoli k dispozici na této adrese: 

webmaster@europarl.europa.eu. Tým podpory vám může pomoci s aktualizací či odstraněním 

údajů nebo poskytnout dodatečné informace o zpracování vašich údajů. 

V případě jakýchkoli výhrad nebo stížností týkajících se zpracování vašich osobních údajů se 

můžete obrátit na pověřence Evropského parlamentu pro ochranu údajů na této adrese: Data-

Protection@europarl.europa.eu. Pověřenec Evropského parlamentu pro ochranu osobních 

údajů dohlíží na to, aby se v tomto orgánu uplatňovala ustanovení nařízení (EU) č. 2018/1725. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Evropský parlament  

2, rue Alcide De Gasperi  

L-1615 - Luxembourg  

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo kdykoli podat stížnost 

u evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu). 

Evropský inspektor ochrany údajů je nezávislým kontrolním orgánem. Zajišťuje, aby všechny 

orgány a instituce EU respektovaly právo občanů na soukromí při zpracovávání jejich osobních 

údajů. 
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