
 

 

Usługa powiadomień e-mail 

Polityka ochrony prywatności 

1. Wprowadzenie 

Ochronę osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez instytucje 
europejskie reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 
października 2018 r.[1]. Rozporządzenie to opiera się na tych samych zasadach i przepisach, które 
określono w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych[2]. 

Poniższe informacje przekazujemy na podstawie art. 15 i 16 rozporządzenia (UE) 2018/1725. 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 
2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, Dz.U. L 295 z 21.11.2018, 
s. 39. 

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych. 

2. Jak przetwarzamy twoje dane? 

Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu wysyłania ci automatycznych powiadomień 

mailowych o dodaniu nowych informacji w określonych częściach naszych stron internetowych. 

Ma to na celu informowanie cię o interesujących cię kwestiach bez konieczności powracania na 

stronę w celu sprawdzenia aktualizacji. 

Z powodów technicznych musimy przeprowadzić migrację do nowego systemu subskrypcji 

mailowej. 

Masz możliwość przejścia na to nowe rozwiązanie lub zachowania poprzednich ustawień. Jeśli 

chcesz to zrobić, proces migracji składa się z dwóch kroków:  

1) Dostajesz mail z zaproszeniem do przyłączenia się do nowego systemu. 

2) Na stronie powitalnej nowego systemu można znaleźć instrukcje dotyczące utworzenia konta. 

Ten krok jest konieczny, jeżeli chcesz nadal otrzymywać wiadomości mailowe od Parlamentu 

Europejskiego. Do utworzenia konta wymagany jest ważny adres mailowy. Podczas procesu 

rejestracji prosimy też o podanie dodatkowych informacji wyłącznie do celów statystycznych. 

Podanie tych informacji jest opcjonalne, a odmowa ich udzielenia nie będzie miała wpływu na 



 

 

cechy i funkcjonalności systemu ani usługi świadczone przez system. Ponadto dane są 

anonimowe (są przechowywane w taki sposób, że np. system będzie mógł stwierdzić, że istnieją 

2 konta z kraju X, ale nie będzie mógł stwierdzić, kim są ci użytkownicy). 

Po zarejestrowaniu w nowym systemie przetwarzamy twoje dane osobowe w celu dostarczania 

ci – za pośrednictwem maili – odpowiednich informacji (na podstawie dokonanego przez ciebie 

wyboru) związanych z działalnością Parlamentu Europejskiego (PE). 

Przetwarzanie twoich danych odbywa się zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/1725 – 

zgoda osoby, której dane dotyczą – oraz na podstawie tego artykułu. 

3. Kto odpowiada za przetwarzanie twoich danych? (administrator danych)  

Parlament Europejski pełni rolę administratora danych. Za przetwarzanie twoich danych 

odpowiada Dział ds. Webmasteringu w Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji, reprezentowany 

przez kierownika działu. 

Z administratorem można się skontaktować, pisząc na adres webmaster@europarl.europa.eu. 

4. Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

Podczas tworzenia konta w systemie wymagane jest podanie następujących informacji:  

 adres mailowy – jest to jedyna obowiązkowa informacja, którą musisz podać, ponieważ 

system potrzebuje adresu mailowego, na który ma wysyłać biuletyny; adres ten działa 

również jako unikalny identyfikator użytkownika w systemie biuletynów; 

 kraj pochodzenia (opcjonalnie – tylko do celów statystycznych); 

 przedział wiekowy (opcjonalnie – tylko do celów statystycznych); 

 branża (opcjonalnie – tylko do celów statystycznych); 

 jak dowiedziałeś/dowiedziałaś się o nas (opcjonalnie – wyłącznie do celów 

statystycznych). 

Pamiętaj, że informacje opcjonalne służą wyłącznie do celów statystycznych, a odmowa ich 

podania nie wpłynie w żaden sposób na usługi, jakie świadczymy za pośrednictwem tego 

systemu. 

5. Komu ujawniane są dane? 

Dostęp do twoich danych będzie miała ograniczona liczba urzędników Parlamentu Europejskiego 

i tylko ci, którzy pracują w jednostkach/dyrekcjach bezpośrednio zaangażowanych w obsługę 

systemu (administrator). 

mailto:webmaster@europarl.europa.eu


 

 

Urzędnicy PE mogą interweniować jedynie na twój wniosek w celu całkowitego usunięcia twoich 

danych z systemu lub aktualizacji twoich danych (np. wycofanie zgody, aktualizacja adresu 

mailowego).  

Twoje dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską i nie będą udostępniane państwom 

spoza UE ani organizacjom międzynarodowym. 

Parlament Europejski jest jedynym użytkownikiem gromadzonych danych. 

6. Jak długo przechowywane są dane? 

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak długo będziesz mieć konto. Możesz usunąć swoje 

konto w dowolnym momencie. Od momentu usunięcia konta dane są przechowywane przez 

kolejne 48 godzin, aby dać ci możliwość ponownej aktywacji konta. Po upływie tych 48 godzin 

twoje konto i wszystkie twoje dane zostaną trwale usunięte z systemu. 

7. W jaki sposób przechowywane są dane? 

Parlament Europejski jest zobowiązany do ochrony i zachowania bezpieczeństwa twoich danych 

osobowych. Wykorzystujemy szereg technologii i procedur zabezpieczających, aby pomóc 

chronić twoje dane osobowe przed bezprawnym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. 

Twoje dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach z ograniczonym 

dostępem, które znajdują się w kontrolowanych obiektach Centrum Danych PE w Luksemburgu, 

w Europie. 

Twoje dane są automatycznie zapisywane (zaszyfrowane) w bazie danych systemu w momencie 

założenia przez ciebie konta. Za każdym razem, gdy pojawi się aktualizacja na jakiś temat, system 

sprawdzi, czy subskrybujesz ten temat, a jeśli tak, wyśle biuletyn na adres mailowy podany przy 

zakładaniu konta. 

Możesz dostawać dodatkowe maile, ale tylko związane z systemem (np. powiadomienie o 

utworzeniu konta lub o tym, że system będzie wyłączony z powodu konserwacji przez pewien 

okres). 

Do podejmowania decyzji, które mogą mieć wpływ na ciebie lub twoje prawa, nie wykorzystuje 

się żadnych zautomatyzowanych procesów ani profilowania. 

8. W jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych, sprawdzić ich dokładność i w 

razie potrzeby skontrolować je, poprawić lub usunąć? 

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 przysługują ci – jako osobie, której dane dotyczą – 

następujące prawa: 



 

 

 prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

 prawo skorygowania swoich danych osobowych; 

 w stosownym przypadku prawo usunięcia swoich danych osobowych; 

 w stosownym przypadku prawo ograniczenia przetwarzania danych; 

 w stosownym przypadku prawo odmowy zgody na przetwarzanie danych; 

 prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z 
prawem tego przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody zanim 
została ona wycofana. 

Za pomocą interfejsu użytkownika możesz w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych oraz 

aktualizować je lub usunąć z systemu. Możesz również wybrać, na jakie tematy chcesz 

otrzymywać na bieżąco informacje. 

Możesz skontaktować się z zespołem wsparcia pod następującym adresem, aby zwrócić się o 

skorzystanie z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw: webmaster@europarl.europa.eu  

Parlament Europejski 

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji 

Dyrekcja ds. Kampanii 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Bruksela 

9. Z kim należy się kontaktować, jeżeli masz pytania lub skargi? 

W każdej chwili możesz skontaktować się z zespołem wsparcia projektu pod adresem: 

webmaster@europarl.europa.eu. Zespół wsparcia może ci pomóc w aktualizacji lub usunięciu 

danych, może też udzielić dodatkowych informacji na temat przetwarzania twoich danych. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub skarg dotyczących przetwarzania twoich danych 

osobowych możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Parlamentu Europejskiego 

pod następującym adresem: Data-Protection@europarl.europa.eu. Inspektor ochrony danych 

Parlamentu Europejskiego zapewnia stosowanie przepisów rozporządzenia (UE) 2018/1725 w tej 

instytucji. 

Inspektor ochrony danych  

Parlament Europejski  

2, rue Alcide De Gasperi  

L-1615 Luksemburg  

W każdej chwili masz prawo złożyć skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 

(edps@edps.europa.eu) dotyczącą przetwarzania twoich danych osobowych. 

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) działa jako niezależny organ nadzorczy. EIOD dba, 

aby wszystkie instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy 

przetwarzaniu ich danych osobowych. 
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