
 

 

Obveščanje po elektronski pošti 

Varstvo osebnih podatkov 

1. Uvod 

Za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah Evropske unije velja Uredba 
(EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018[1]. Ta uredba sledi istim 
načelom in pravilom, kot so določena v splošni uredbi o varstvu podatkov[2]. 

V nadaljevanju podajamo informacije, kot določata člena 15 in 16 Uredbe (EU) št. 2018/1725. 

[1] Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in 
o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa 
št. 1247/2002/ES, UL L 295, 21. 2018, str. 39. 

[2] Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. 

2. Zakaj obdelujemo vaše podatke? 

Vaše osebne podatke obdelujemo zato, da bi vam lahko pošiljali samodejna elektronska obvestila 

o novih informacijah v nekaterih razdelkih naših spletišč. Tako boste vedno obveščeni o temah, 

ki vas zanimajo, ne da bi morali obiskati spletišče. 

Iz tehničnih razlogov bomo morali uvesti nov sistem naročnine na e-poštna obvestila. 

Samo boste lahko izbrali, ali želite preiti na novi sistem ali ne. Če se odločite za selitev, bo ta 

potekala v dveh korakih:  

1) Po e-pošti boste prejeli vabilo, da se pridružite novemu sistemu. 

2) Na začetni strani novega sistema boste našli navodila, kako ustvariti račun. Ta korak je nujen, 

če želite še naprej prejemati e-pošto Evropskega parlamenta. Za ustvarjanje računa je potreben 

veljaven elektronski naslov. Med postopkom registracije vas bomo prosili, da vnesete dodatne 

podatke, ki bodo uporabljeni izključno za statistične namene. Navedba teh podatkov ni obvezna. 

Če jih ne boste vnesli, to ne bo vplivalo na funkcije, uporabnost in storitve, ki jih sistem nudi. 

Podatki so anonimizirani (shranjeni so tako, da lahko sistem na primer ugotovi, da obstajata dva 

računa iz države X, ne more pa razkriti identitete uporabnikov). 

Ko boste registrirani v novem sistemu, bomo vaše osebne podatke obdelovali z namenom, da 

vam po elektronski pošti posredujemo obvestila z ustreznimi informacijami (ki temeljijo na vaših 

izbirah), povezanimi z dejavnostmi Evropskega parlamenta. 



 

 

Vaši podatki se obdelujejo v skladu in na osnovi člena 5(d) Uredbe (EU) 2018/1725 – privolitev 

posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 

3. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših podatkov? (upravljavec)  

Evropski parlament deluje kot upravljavec. Za obdelavo vaših podatkov je odgovoren oddelek 

skrbnika spletišča pri Generalnem direktoratu za komuniciranje, ki ga zastopa vodja oddelka. 

Na upravljavca se lahko obrnete prek e-poštnega naslova webmaster@europarl.europa.eu. 

4. Katere osebne podatke obdelujemo? 

Pri ustvarjanju računa v sistemu boste morali vnesti naslednje podatke:  

 e-poštni naslov: (edini obvezni podatek, ki ga je treba navesti, saj ga sistem potrebuje za 

pošiljanje obvestil, je pa tudi enolični identifikator uporabnika sistema); 

 matična država (neobvezno – izključno za statistične namene); 

 starostna skupina (neobvezno – izključno za statistične namene); 

 sektor (neobvezno – izključno za statistične namene); 

 kako ste izvedeli za nas (neobvezno – izključno za statistične namene). 

Upoštevajte, da se neobvezni podatki uporabljajo izključno za statistične namene. Če jih ne 

navedete, to nikakor ne vpliva na storitve, ki jih sistem nudi. 

5. Komu posredujemo vaše podatke? 

Dostop do vaših podatkov bo omogočen omejenemu številu uradnikov Evropskega parlamenta 

in samo tistim, ki delajo v oddelkih/direktoratih, ki so neposredno vključeni v uporabo sistema 

(upravljavci). 

Uradniki EP lahko posredujejo le na zahtevo uporabnika, bodisi da v celoti izbrišejo podatke iz 

sistema bodisi jih posodobijo (npr. preklic soglasja, posodobitev elektronskega naslova).  

Vaši podatki ne bodo posredovani iz Evropske unije, tretji državi ali mednarodni organizaciji. 

Edini uporabnik zbranih podatkov je Evropski parlament. 

6. Kako dolgo hranimo vaše podatke? 

Podatki se hranijo, vse dokler računa ne izbrišete. Svoj račun lahko izbrišete kadar koli. Od 

trenutka, ko račun izbrišete, se podatki hranijo še 48 ur, da lahko račun ponovno aktivirate. Po 

48 urah bodo vaš račun in vsi z njim povezani podatki trajno izbrisani iz sistema. 
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7. Kako so shranjeni vaši podatki? 

Evropski parlament je zavezan varovanju vaših osebnih podatkov. Uporabljamo vrsto varnostnih 

tehnologij in postopkov, ki vaše osebne podatke varujejo pred nepooblaščenim dostopom, 

uporabo ali razkritjem. Vaši osebni podatki so shranjeni v zavarovanih strežnikih z omejenim 

dostopom, ki so v nadzorovanih objektih podatkovnega centra EP v Luksemburgu (Evropa). 

Takoj ko ustvarite račun, se vaši podatki samodejno shranijo (šifrirajo) v podatkovno bazo 

sistema. Ob vsaki posodobitvi vsebine bo sistem preveril, ali ste na vsebino naročeni. Če ste na 

vsebino naročeni, boste dobili obvestilo na elektronski naslov, ki ste ga navedli ob prijavi. 

Prejeli boste tudi dodatna elektronska sporočila v zvezi z novim sistemom prejemanja 

elektronskih sporočil (npr. obvestilo, da ste ustvarili račun ali da sistem zaradi posodobitve 

začasno ne bo deloval). 

Za sprejemanje odločitev, ki bi lahko vplivale na vas ali vaše pravice, se ne uporabljajo nobeni 

avtomatizirani postopki in/ali profiliranje. 

8. Kako lahko dostopate do svojih podatkov, preverite njihovo točnost in jih po potrebi 

preverite, popravite ali izbrišete? 

Uredba (EU) 2018/1725 določa, da imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni 

podatki, naslednje pravice: 

 pravico dostopa do svojih osebnih podatkov; 

 pravico do popravka svojih osebnih podatkov; 

 po potrebi pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov; 

 po potrebi pravico do omejitve obdelave; 

 po potrebi pravico do ugovora obdelavi; 

 pravico, da kadar koli prekličete svojo privolitev, ne da bi to vplivalo na zakonitost 
obdelave, ki je potekala z vašo privolitvijo pred preklicem. 

Prek uporabniškega vmesnika lahko dostopate do podatkov, jih posodobite ali izbrišete iz 

sistema. Izberete lahko tudi vsebine, o katerih želite biti obveščeni. 

Službi za pomoč lahko pišete na naslednji naslov in se pozanimate o uveljavljanju katere koli od 

zgoraj omenjenih pravic: webmaster@europarl.europa.eu  

European Parliament 

Directorate General for Communication 

Directorate for Campaigns 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 
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9. Na koga se obrniti v primeru vprašanja ali pritožbe? 

Službi za pomoč za ta projekt lahko kadar koli pišete na naslov: webmaster@europarl.europa.eu. 

Služba za pomoč vam lahko pomaga pri posodabljanju in odstranjevanju podatkov ali pa vam 

posreduje dodatne informacije o obdelavi vaših podatkov. 

Če imate pomisleke in/ali pritožbe v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko obrnete 

na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Evropskem parlamentu na naslov: Data-

Protection@europarl.europa.eu. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v Evropskem 

parlamentu skrbi, da se v instituciji uporabljajo določbe Uredbe (EU) št. 2018/1725. 

Data Protection Officer  

European Parliament  

2, rue Alcide De Gasperi  

L-1615 - Luxembourg  

Imate pravico, da pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu) kadar 

koli vložite pritožbo glede obdelave svojih osebnih podatkov. Evropski nadzornik za varstvo 

podatkov deluje kot neodvisen nadzorni organ. Skrbi, da vse institucije in organi EU spoštujejo 

pravico ljudi do zasebnosti pri obdelavi njihovih osebnih podatkov. 
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