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Izjava o varstvu osebnih podatkov 
Člena 15 in 16 Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 
2018 se nanašata na obdelavo osebnih podatkov v Evropskem parlamentu. 

1) Kdo obdeluje vaše osebne podatke? 

Evropski parlament je upravljavec1. Subjekt, zadolžen za upravljanje vaših osebnih 
podatkov, je oddelek za poizvedbe državljanov (Ask EP), ki ga zastopa njegov vodja. Če 
želite poslati sporočilo upravljavcu podatkov, izpolnite kontaktni obrazec na povezavi 
https://www.europarl.europa.eu/forms/sl/ask-ep. 

2) Zakaj se vaši osebni podatki obdelujejo? 

Vaše podatke moramo obdelati, da lahko obravnavamo vaše vprašanje. To vključuje 
odgovor in obdelavo podatkov v statistične namene.  

Skupaj z odgovorom vam bomo morda poslali tudi anonimno anketo o zadovoljstvu strank. 
Sami se lahko odločite, ali boste nanjo odgovorili. Če boste anketo izpolnili, soglašate z 
zbiranjem in obdelavo vaših anonimiziranih podatkov. Odgovore bomo uporabili za 
izboljšanje naših storitev za državljane. 

3) Kaj je pravna podlaga za obdelavo podatkov? 

Pravna podlaga za obdelavo je člen 24 Pogodbe o delovanju Evropske unije: „Vsak državljan 
Unije ima pravico pisati kateri koli instituciji ali organu iz tega člena ali člena 13 Pogodbe o 
Evropski uniji v enem od jezikov, omenjenih v členu 55(1) navedene pogodbe, in prejeti 
odgovor v istem jeziku.“  

4) Kateri osebni podatki se obdelujejo? 

Obdelujemo osebne podatke, ki jih navedete pri izpolnjevanju kontaktnega obrazca:  

a. Obvezna polja: „Priimek“, „Ime“, „Država prebivališča“, „Elektronski naslov“, „Uradni 
jezik, v katerem nam pišete“ in „Vprašanje“.  

b. Neobvezna polja: „Spol“, „Naslov“, „Starost“, „Poklic“, „Državljanstvo“ in „Drugi jezik, v 
katerem vam lahko odgovorimo“.  

                                                 
1 Upravljavec je javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namen in načine 
obdelave osebnih podatkov. Upravljavca zastopa vodja subjekta. 



 

 

5) Kako se obdelujejo vaši osebni podatki? 

Podatke obdeluje Oddelek za poizvedbe državljanov. Z namenom priprave ustreznega 
odgovora lahko vaše sporočilo posredujemo kateremu od drugih oddelkov Evropskega 
parlamenta ali drugim institucijam in organom Evropske unije. 

6) Kako dolgo se hranijo vaši osebni podatki? 

Osebne podatke hranimo največ pet let, nato pa jih uničimo. Petletna hramba nam 
omogoča zagotavljanje boljših storitev (na podlagi morebitnih predhodnih dopisov, ki smo 
jih izmenjali z vami).  

7) Kdo so prejemniki vaših osebnih podatkov? 

Da lahko pripravimo ustrezen odgovor, lahko vaše sporočilo in kontaktne podatke 
posredujemo drugemu oddelku Evropskega parlamenta ali drugim institucijam in organom 
Evropske unije, zlasti podobnim službam v Evropski komisiji (Europe Direct) in Svetu EU 
(služba za obveščanje javnosti). 

V primeru groženj ali ustrahovanja lahko vaše osebne podatke posredujemo službam 
Evropskega parlamenta, pristojnim za varnost in zaščito. 

8) Ali se vaši osebni podatki posredujejo državi, ki ni članica Evropske unije, ali 
mednarodni organizaciji? 

Ne, vaših osebnih podatkov ne posredujemo državi, ki ni članica Evropske unije, ali 
mednarodni organizaciji. 

9) Ali se za sprejemanje odločitev, ki bi lahko imele posledice za vas, uporabljajo 
avtomatizirani postopki2 in/ali profiliranje3? 

Ne. 

10) Osebnih podatkov niste posredovali sami. Od kod torej prihajajo? 

Ni relevantno. 

11) Kakšne pravice imate? 

 Pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, 
 pravico do popravka svojih osebnih podatkov, po potrebi pa še 

o pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov, 
o pravico do omejitve obdelave, 
o pravico do ugovora obdelavi podatkov, 

 pravico do stika s pooblaščeno osebo Evropskega parlamenta za varstvo podatkov 
na elektronskem naslovu data-protection@europarl.europa.eu, 

 pravico do vložitve pritožbe pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov na 
elektronskem naslovu edps@edps.europa.eu. 

                                                 
2 Odločanje izključno z avtomatiziranimi sredstvi in brez sodelovanja ljudi.  
 
3 Pri profiliranju se za predvidevanje ali odločanje o posameznikih preučijo osebnost, vedenje, interesi in 
navade. Uporablja se za analizo ali predvidevanje obnašanja posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, pri delu, njegovega ekonomskega položaja, zdravja, osebnih preferenc ali interesov, zanesljivosti ali 
vedenja, lokacije ali gibanja itd.  


