Erklæring om beskyttelse af personoplysninger
Artikel 15 og 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 finder anvendelse
på behandling af personoplysninger i Europa-Parlamentet.
1. Hvem behandler dine personoplysninger?
Europa-Parlamentet fungerer som dataansvarlig1, og den enhed, der er ansvarlig for behandlingen, er Enheden for
Events og Udstillinger repræsenteret ved kontorchefen.
Kontakt den dataansvarlige/enheden på CitizensPrize@europarl.europa.eu.
2. Hvad er formålet med behandlingen af dine personoplysninger?
Dine personoplysninger vil blive behandlet med henblik på at udvælge vinderne af den europæiske borgerpris.
3. Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?
Retsgrundlag: Præsidiets afgørelse af 7. marts 2011 om reglerne for den europæiske borgerpris og senere
ændringer heraf, herunder revision af de regler, der blev vedtaget på præsidiemødet den 10. februar 2020.
4. Hvilke personoplysninger bliver behandlet?
Vi indsamler alle de data, der er anført i ansøgnings-/indstillingsformularen: titel (valgfrit), fornavn (obligatorisk),
efternavn (obligatorisk), navn på gruppe af borgere/sammenslutning/organisation (obligatorisk, hvis relevant),
adresse (gade, nr., lejlighed osv., obligatorisk), område/kommune/landsby (valgfrit), by (obligatorisk),
landsdel/region (valgfrit), land (obligatorisk), kontakttelefonnummer (herunder landekode, obligatorisk), emailadresse (obligatorisk), websted (valgfrit).
5. Hvordan vil dine personoplysninger blive behandlet?
Dine data vil blive brugt i forbindelse med udvælgelsesprocessen, først og fremmest til at kontakte dig under
ansøgnings-/indstillingsprocessen og i forbindelse med din potentielle deltagelse i prisoverrækkelsen.
6. Hvor længe vil dine personoplysninger blive opbevaret?
Dine personoplysninger vil blive opbevaret indtil udgangen af 2020, så de kan anvendes i løbet af hele den årlige
præmiecyklus til ovennævnte formål. Derefter opbevares dine oplysninger i ti år udelukkende med henblik på
tilfælde af tilbagekaldelse af prisen som beskrevet i reglernes artikel 9. Derudover kan du specifikt blive bedt om at
bekræfte, at du ønsker at blive kontaktet af Europa-Parlamentet til andre formål på grundlag af oplysningerne i
ansøgningsskemaet.
7. Hvem modtager dine personoplysninger?
Modtagerne af dine personoplysninger er den relevante nationale jury, komitéen og Europa-Parlamentets
medarbejdere, der administrerer prisen.
Vil dine personoplysninger blive delt med lande uden for EU eller med internationale organisationer?
Nej, dine personoplysninger vil ikke blive delt med lande uden for EU eller med internationale organisationer.
8. Anvendes der automatisk databehandling2 og/eller profilering3 til at træffe afgørelser, som kan påvirke
dig?
Nej.
9. Hvis der ikke er modtaget personoplysninger fra dig, hvor kommer de så fra?
Ikke relevant.
10. Hvilke rettigheder har du?
Du har følgende rettigheder:
o ret til berigtigelse af dine personoplysninger
o ret til sletning af dine personoplysninger
En dataansvarlig er en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, som alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål
og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Den dataansvarlige er repræsenteret ved enhedens chef.
2 At træffe en afgørelse udelukkende ved hjælp af automatik og uden menneskelig indblanding. [Teoretiske eksempler: en internetside, hvor
udvælgelse af bestemte muligheder automatisk placerer dig på forskellige mailinglister, hvorfra du får tilsendt det tilhørende månedlige
nyhedsbrev eller anvendelse af et system til vurdering af multiple choice-test, hvor det automatisk vurderes om testen er bestået ud fra antallet
af korrekte svar.]
3 Profilering analyserer aspekter af en persons personlighed, adfærd, interesser og vaner med henblik på at lave forudsigelser eller træffe
afgørelser om dem. Anvendes til at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den registreredes arbejdsindsats, økonomiske situation,
helbred, personlige præferencer eller interesser, pålidelighed eller adfærd, placering eller bevægelser osv. [Teoretisk eksempel: når man
indsamler data om anvendelsen af sociale medier og registrerer dine præferencer. Disse data bruges derefter til at danne nye/andre
forudsigelser om dig.]
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o ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage, uden at det berører lovligheden af den behandling, der
er baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen
o ret til at kontakte Europa-Parlamentets databeskyttelsesrådgiver pådata-protection@europarl.europa.eu
o ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse på
edps@edps.europa.eu.

