
 

 

E-mailen küldött hírek 

Adatvédelmi nyilatkozat 

1. Bevezetés 

A személyes adatok európai uniós intézmények általi kezelése tekintetében az egyének védelmét 
az Európai Parlament és a Tanács 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 rendelete[1] szabályozza. 
Ez a rendelet ugyanazokat az elveket és szabályokat követi, mint az általános adatvédelmi 
rendelet[2]. 

Az alábbi tájékoztatást az (EU) 2018/1725 rendelet 15. és 16. cikke alapján bocsátjuk 
rendelkezésre. 

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, 
HL L 295., 2018.11.21., 39. o. 

[2] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról. 

2. Miért kezeljük adatait? 

Személyes adatait azért kezeljük, hogy automatikus e-mail-értesítéseket küldhessünk Önnek, ha 

honlapunk bizonyos területeit új információkkal egészítjük ki. Ily módon folyamatosan 

tájékozódhat azt Önt érdeklő kérdésekről anélkül, hogy a honlapon folyamatosan ellenőriznie 

kellene a frissítést. 

Technikai okokból kifolyólag új e-mail-feliratkozási rendszerre kell átállnunk. 

Szabadon eldöntheti, hogy áttér-e az új rendszerre vagy sem. Ha ezt választja, az átállás folyamata 

két lépésből áll:  

1) Küldünk Önnek egy e-mailt, amelyben kérjük, hogy csatlakozzon az új rendszerhez. 

2) Az új rendszer üdvözlő oldalán megtalálja a felhasználói fiók létrehozásának módjára 

vonatkozó utasításokat. Erre a lépésre akkor van szükség, ha továbbra is e-maileket szeretne 

kapni az Európai Parlamenttől. A fiók létrehozásához érvényes e-mail-címre van szükség. Ezen 

felül a regisztrációs folyamat során csak statisztikai célból kérünk további információkat. Ezen 

információk megadása választható, és a megadás elutasítása nem érinti a rendszer jellemzőit, 

funkcióit és szolgáltatásait. Az adatok továbbá anonimizáltak (az adatokat úgy tárolják, hogy a 



 

 

rendszer azonosítani tudja, hogy egy adott országban hány fiókot hoztak létre, de azt nem, hogy 

kik a felhasználók). 

Miután nyilvántartásba vettük Önt az új rendszerben, személyes adatait csak annak érdekében 

kezeljük, hogy az Európai Parlament (EP) tevékenységeivel kapcsolatos lényeges információkat 

(az Ön választásai alapján) egy e-mailben megosszuk Önnel. 

Az adatkezelés az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően és az alapján 

történik (az érintett hozzájárulása). 

3. Ki felel személyes adatainak kezeléséért? (Adatkezelő)  

Az adatkezelőként eljáró szerv az Európai Parlament. Adatainak kezeléséért a Kommunikációs 

Főigazgatóság alá tartozó Honlapkarbantartási Osztály felel, amelyet annak osztályvezetője 

képvisel. 

Az adatkezelővel a webmaster@europarl.europa.eu e-mail-címen veheti fel a kapcsolatot. 

4. Milyen személyes adatokat kezelünk? 

Fiókjának a rendszerben történő létrehozásakor a következő információkat kérjük:  

 E-mail-cím: ez az egyetlen olyan információ, amelyet kötelezően meg kell adnia, mivel a 

rendszernek szüksége van egy e-mail-címre, ahová a hírleveleket elküldheti. Az e-mail-cím 

továbbá a felhasználó egyedi azonosítójaként is szolgál a hírlevélrendszerben. 

 Származási ország (választható – csak statisztikai célokra) 

 Korosztály (választható – csak statisztikai célokra) 

 Tevékenységi terület (választható – csak statisztikai célokra) 

 Honnan hallott rólunk (választható – csak statisztikai célokra) 

Felhívjuk figyelmét, hogy a választható információk kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, és 

ezek megadásának elutasítása nem érinti azokat a szolgáltatásokat, amelyeket e rendszeren 

keresztül nyújtunk. 

5. Kinek adjuk meg adatait? 

Adataihoz korlátozott számú európai parlamenti tisztviselő férhet hozzá: csak azok, akik a 

rendszer üzemeltetésében közvetlenül részt vevő osztályokon/igazgatóságokon dolgoznak (az 

adatkezelő). 

Az EP ügyintézői csak az Ön kérésére (pl. a hozzájárulás visszavonása vagy az e-mail-cím frissítése 

esetén) tehetnek lépéseket annak érdekében, hogy vagy teljesen eltávolítsák adatait a 

rendszerből, vagy frissítsék azokat.  
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Adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívülre, és nem osztjuk meg őket nem uniós országgal 

vagy nemzetközi szervezettel. 

Az összegyűjtött adatokat kizárólag az Európai Parlament használja fel. 

6. Mennyi ideig őrizzük meg adatait? 

Adatait mindaddig megőrizzük, amíg fiókkal rendelkezik. Fiókját bármikor törölheti. A fiók 

törlésétől számítva az adatokat további 48 órán keresztül megőrizzük, hogy lehetősége nyíljon a 

fiók újbóli aktiválására. E 48 óra elteltével fiókját és összes adatát véglegesen töröljük a 

rendszerből. 

7. Hogyan tároljuk adatait? 

Az Európai Parlament kötelezettséget vállal személyes adatai biztonságának védelmére. 

Különböző biztonsági technológiákat és eljárásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy 

személyes adatait megóvjuk az illetéktelen hozzáféréstől, felhasználástól vagy közzétételtől. 

Személyes adatait az Európai Parlament luxemburgi adatközpontjának ellenőrzött 

létesítményeiben található, korlátozott hozzáférésű, biztonságos szervereken tároljuk. 

A fiók létrehozásakor adatai a rendszer adatbázisában automatikusan (titkosított formában) 

eltárolódnak. Az egyes témák frissítése esetén a rendszer ellenőrzi, hogy feliratkozott-e az adott 

témára, és ha igen, elküldi a hírlevelet a fiók létrehozásakor megadott e-mail-címre. 

Előfordulhat, hogy további e-maileket kap, de kizárólag a rendszerrel kapcsolatban (pl. értesítést 

arról, hogy létrehozta a fiókot, vagy hogy a rendszer karbantartás miatt bizonyos ideig nem 

üzemel). 

Semmilyen automatizált eljárást és/vagy profilalkotást nem alkalmazunk olyan döntések 

meghozatalára, amelyek hatással lehetnek Önre vagy jogaira. 

8. Hogyan tud hozzáférni adataihoz, ellenőrizni helytállóságukat, és szükség esetén 

megerősíteni, helyesbíteni vagy törölni azokat? 

Az (EU) 2018/1725 rendelet értelmében Ön mint érintett a következő jogokkal rendelkezik: 

 a személyes adataihoz való hozzáférés joga, 

 a személyes adatainak helyesbítéséhez való jog, 

 adott esetben a személyes adatainak törléséhez való jog, 

 adott esetben az adatkezelés korlátozásához való jog, 

 adott esetben az adatkezelés engedélyezésének megtagadásához való jog, 

 annak joga, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja anélkül, hogy ez érintené a 
visszavonást megelőző hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. 



 

 

Adataihoz a felhasználói felületen keresztül bármikor hozzáférhet, frissítheti vagy törölheti 

azokat a rendszerből. Azt is megválaszthatja, hogy mely témákról kíván értesítéseket kapni. 

A fent említett jogok gyakorlásával kapcsolatban az alábbi címen veheti fel a kapcsolatot az 

ügyfélszolgálattal: webmaster@europarl.europa.eu  

European Parliament 

Directorate General for Communication 

Directorate for Campaigns 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

9. Kihez fordulhat kérdés vagy panasz esetén? 

Bármikor felveheti a kapcsolatot a projekt ügyfélszolgálatával a következő e-mail-címen: 

webmaster@europarl.europa.eu. Az ügyfélszolgálat segít Önnek adatai frissítésében vagy 

törlésében, illetve további információkkal szolgál adatainak kezeléséről. 

Amennyiben bármilyen aggálya és/vagy panasza merül fel személyes adatainak kezelésével 

kapcsolatban, az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a következő e-mail-

címen: Data-Protection@europarl.europa.eu. Az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselője 

gondoskodik arról, hogy az intézményen belül az (EU) 2018/1725 rendelet rendelkezéseit 

alkalmazzák. 

Data Protection Officer  

European Parliament  

2, rue Alcide De Gasperi  

L-1615 - Luxembourg  

Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban bármikor panaszt nyújthat be az európai 

adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu). 

Az európai adatvédelmi biztos független felügyeleti hatóságként jár el. Az európai adatvédelmi 

biztos gondoskodik arról, hogy a személyes adatok kezelése során az uniós intézmények és 

szervek ne sértsék meg a magánélet tiszteletben tartásához való jogot. 
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