
 

 

E-mail-opdateringer 

Politik for databeskyttelse 

1. Indledning 

Beskyttelsen af personer i forbindelse med EU-institutionernes behandling af personoplysninger 
er reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 
2018[1]. Denne forordning følger de samme principper og regler som dem, der er fastsat i den 
generelle forordning om databeskyttelse[2]. 

Nedenstående oplysninger gives i henhold til artikel 15 og 16 i forordning (EU) 2018/1725. 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens 
institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF, EUT L 295 af 
21.11.2018, s. 39. 

[2] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af 

fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger. 

2. Hvorfor behandler vi dine data? 

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at sende dig automatisk besked via e-mail, 

når der tilføjes nye oplysninger på visse dele af vores websteder. Formålet er at holde dig 

orienteret om emner af interesse, uden at du behøver besøge webstedet for at se, om der er 

opdateringer. 

Vi er af tekniske årsager nødt til at overgå til et nyt e-mailabonnementssystem. 

Du kan frit vælge, om dit abonnement skal flyttes til det nye system eller ej. I bekræftende fald 

vil flytningen ske i to trin:  

1) Du modtager en e-mail med invitation til at flytte til det nye system. 

2) På det nye systems forside finder du en vejledning i, hvordan du opretter en konto. Dette trin 

er nødvendigt, hvis du fortsat vil modtage e-mails fra Europa-Parlamentet. Der kræves en gyldig 

e-mailadresse for at oprette kontoen. Desuden anmoder vi i løbet af registreringsprocessen om 

yderligere oplysninger udelukkende til statistiske formål. Det er valgfrit at give disse oplysninger, 

og systemets funktioner og muligheder påvirkes ikke af, om man vælger at give dem eller ej. 



 

 

Desuden anonymiseres oplysningerne (dataene lagres på en sådan måde, at systemet f.eks. ved, 

at der er to konti fra land X, men ikke hvem disse brugere er). 

Når du først er registreret i det nye system, behandler vi dine personoplysninger med henblik på 

at give dig relevante oplysninger (baseret på dine valg) om Europa-Parlamentets aktiviteter via 

e-mail. 

Behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med og baseret på artikel 5, 

stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2018/1725 om den registreredes samtykke. 

3. Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger? (Den dataansvarlige)  

Europa-Parlamentet er at anse for den dataansvarlige. Ansvaret for behandlingen af dine 

oplysninger påhviler Webmasterenheden under Direktoratet for Kampagner, repræsenteret ved 

enhedschefen. 

Den dataansvarlige kontaktes på webmaster@europarl.europa.eu. 

4. Hvilke personoplysninger indsamler vi? 

Når du opretter din konto i systemet, anmodes der om følgende oplysninger:  

 E-mailadresse: Dette er den eneste obligatoriske oplysning, der skal angives, idet 

systemet skal have en e-mailadresse at sende nyhedsbrevene til. Adressen anvendes også 

af systemet som entydig identifikator for brugeren 

 Oprindelsesland (valgfrit – kun til statistiske formål) 

 Aldersgruppe (valgfrit – kun til statistiske formål) 

 Profession (valgfrit – kun til statistiske formål) 

 Hvor hørte du om os (valgfrit – kun til statistiske formål) 

Bemærk, at de valgfrie oplysninger kun er til statistiske formål, og at abonnenterne kan undlade 

at give disse oplysninger, uden at det på nogen måde påvirker de ydelser, systemet leverer. 

5. Hvem har adgang til dine personoplysninger? 

Et begrænset antal kontorfunktionærer i Europa-Parlamentet har adgang, og disse er 

udelukkende funktionærer tilknyttet de enheder/direktorater, der er direkte beskæftiget med 

drift af systemet (den dataansvarlige). 

Europa-Parlamentets kontorfunktionærer kan kun gribe ind efter anmodning fra brugerne for 

enten at opdatere eller helt at slette oplysningerne fra systemet (f.eks. ved opdatering af e-

mailadresse eller tilbagetrækning af samtykke).  
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Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til parter uden for Den Europæiske Union og vil ikke 

blive delt med et land uden for EU eller en international organisation. 

Det er alene Europa-Parlamentet, der anvender de indsamlede data. 

6. Hvor længe opbevares dine personoplysninger? 

I det nye system gemmes dine oplysninger, så længe du har din konto. Du kan når som helst slette 

din konto. Fra det øjeblik, hvor du har slettet din konto, gemmes oplysningerne i yderligere 48 

timer, så du har mulighed for at genaktivere din konto. Efter disse 48 timer slettes din konto og 

alle dine oplysninger i systemet permanent. 

7. Hvordan lagres dine data? 

Europa-Parlamentet bestræber sig på at værne om fortroligheden af dine personoplysninger. Vi 

anvender en række forskellige sikkerhedsteknologier og -procedurer til at beskytte dine 

personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug og offentliggørelse. Dine personoplysninger 

lagres i beskyttede servere med begrænset adgang, som befinder sig på EP Data Centres sikrede 

anlæg i Luxembourg i Europa. 

Dine oplysninger lagres automatisk (krypteret) i systemets database på det tidspunkt, hvor du 

har oprettet kontoen. Ved hver opdatering om et emne kontrollerer systemet, om du abonnerer 

på emnet, og sender i bekræftende fald nyhedsbrevet til den e-mailadresse, du har brugt til 

oprettelse af kontoen. 

Du vil måske modtage yderligere e-mails, men kun relateret til det nye system (f.eks. meddelelse 

om at kontoen er oprettet, eller at systemet vil være ude a drift i et vist tidsrum pga. 

vedligeholdelse). 

Der anvendes ingen automatiseret proces og/eller profiltegning til at træffe beslutninger, der kan 

påvirke dig eller dine rettigheder. 

8. Hvordan kan du tilgå dine personoplysninger, berigtige og om nødvendigt korrigere eller 

slette dem? 

Du har som dataregistreret i henhold til forordning (EU) 2018/1725 følgende rettigheder: 

 Ret til aktindsigt i dine personoplysninger. 

 Ret til berigtigelse af dine personoplysninger. 

 Ret til sletning af dine personoplysninger, hvor relevant. 

 Ret til begrænsning af databehandling, hvor relevant. 

 Ret til at gøre indsigelse mod behandling, hvor relevant. 



 

 

 Ret til til enhver tid at trække dit samtykke tilbage, uden at det i øvrigt berører 
lovligheden af den behandling, der er foretaget på grundlag af dit samtykke, inden 
det blev trukket tilbage. 

Du kan til enhver tid få adgang til, opdatere eller slette dine data fra systemet via 

brugergrænsefladen. Du kan også vælge, hvilke emner du ønsker at blive holdt ajour om. 

Du kan rette henvendelse til webmasterens support-enhed for at udøve enhver af ovennævnte 

rettigheder på adressen: webmaster@europarl.europa.eu  

Europa-Parlamentet 

Generaldirektoratet for Kommunikation 

Direktoratet for Kampagner 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Bruxelles 

9. Hvem skal du kontakte, hvis du har et spørgsmål eller en klage? 

Du kan til enhver tid kontakte projektets supportteam på adressen 

webmaster@europarl.europa.eu. Supportteamet kan bistå med at opdatere eller fjerne 

oplysninger eller informere yderligere om behandlingen af dine oplysninger. 

Betænkeligheder og/eller klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger bedes 

rettet til Europa-Parlamentets databeskyttelsesansvarlige på adressen Data-

Protection@europarl.europa.eu. Europa-Parlamentets databeskyttelsesansvarlige er ansvarlig 

for, at forordning (EF) 2018/1725 efterleves inden for institutionen. 

Data Protection Officer  

European Parliament  

2, rue Alcide De Gasperi  

L-1615 - Luxembourg  

Du har ret til når som helst at indgive klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 

(edps@edps.europa.eu) vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) fungerer som en uafhængig 

tilsynsmyndighed. EDPS har til opgave at sikre, at alle EU's institutioner og organer efterlever 

personers ret til privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger. 
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