
 

 

Adatvédelmi nyilatkozat 

A személyes adatok Európai Parlament által végzett kezelésére az Európai Parlament és a Tanács 2018. október 23-
i (EU) 2018/1725 rendeletének 15. és 16. cikke alkalmazandó 

1. Ki kezeli az Ön személyes adatait? 
Az adatellenőrként eljáró szerv az Európai Parlament, az adatkezelésért felelős szervezeti egység pedig a Civil 
Társadalmi Kapcsolatok Osztálya, amelyet az osztályvezető képvisel. 
Az adatellenőrrel/adatkezelővel a következő e-mail-címen  léphet kapcsolatba: CitizensPrize@europarl.europa.eu  

2. Milyen célból kezelik az Ön személyes adatait? 
Az Ön személyes adatainak kezelésére az Európai Polgári díj nyerteseinek kiválasztása érdekében kerül sor. 

3. Mi az adatkezelés jogalapja? 
Jogalap: Az Elnökség 2011. május 7-i határozata az Európai Polgári díjra vonatkozó szabályokról, valamint az 
ezeket  érintő későbbi módosítások, többek között az Elnökség 2020. február 10-i ülésén elfogadott felülvizsgált 
szabályok 

4. Mely személyes adatok kezelésére kerül sor? 
A pályázati/nevezési űrlapon szereplő összes adatot gyűjtjük: megszólítás (opcionális), utónév (kötelező), 
családnév (kötelező), a magánszemélyek csoportjának / az egyesület / a szervezet neve (kötelező, ha 
alkalmazható), lakcím (utca, házszám, ajtó stb., kötelező), régió / település (opcionális), város / falu (kötelező), 
állam / tartomány (opcionális), ország (kötelező), kapcsolattartó telefonszáma (országhívószámmal együtt, 
kötelező), e-mail-cím (kötelező), honlap (opcionális). 

5. Miként történik az Ön személyes adatainak kezelése? 
Az Ön adatait  a kiválasztási eljárás céljára használják, elsősorban arra, hogy a pályázati / nevezési és kiválasztási 
eljárás során kapcsolatba lépjenek Önnel, továbbá arra, hogy a díjkiosztó ünnepségen esetleg részt vehessen.  

6. Mennyi ideig őrzik meg az Ön személyes adatait? 
Az Ön személyes adatait 2021 végéig tárolják, hogy azokat a díj teljes éves ciklusa során a fent említett célokra 
felhasználhassák. Ezt követően adatait 10 évig – kizárólag a díjnak a szabályzat 9. cikkében leírt visszavonásának 
eseteire – tárolják. Továbbá előfordulhat, hogy megkérik Önt arra, hogy erősítse meg, ha szeretné, hogy az Európai 
Parlament a pályázati űrlapon megadott adatokat felhasználva más célból felvegye Önnel a kapcsolatot.  

7. Kik férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz? 
Személyes adataihoz a vonatkozó nemzeti bírálóbizottság, a kuratórium és a díjjal foglalkozó európai parlamenti 
munkatársak férhetnek hozzá.   

Megosztják-e az Ön személyes adatait nem uniós országgal vagy nemzetközi szervezettel?  
Nem. Az Ön személyes adatait sem az Unió tagállamai közé nem tartozó országnak, sem nemzetközi szervezetnek 

nem adják meg. 

8. Sor kerül-e olyan automatizált eljárásokra1 és/vagy profilhasználatra2, amelyek Önt esetleg érintő 
döntéshozatalra szolgálnak? 
Nem. 

9. Ha a személyes adatokat nem Ön adta meg, akkor honnan származnak?  
Nem alkalmazható.  

10.  Milyen jogok illetik meg Önt? 
Önt a következő jogok illetik meg: 

o Önnek joga van saját személyes adatainak helyesbítésére. 
o Önnek joga van saját személyes adatainak törlésére. 

                                                           
1 A döntéshozatal kizárólag automatizált eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül történik. {Kitalált példák: olyan internetes oldal alkalmazása, 
amelyen bizonyos lehetőségek kiválasztása Önt automatikusan különböző levelezőlistákra helyezi, ahonnan havi rendszerességgel 
hírleveleket küldenek Önnek / vagy automatizált rendszer alkalmazása „feleletválasztós” tesztre adott válaszok megjelölésére, és megkövetelt 
minimális pontszám előírása a helyes válaszok száma alapján}. 
2 Profilalkotási elemzések egy adott személy személyiségével, viselkedésével, érdeklődési körével és szokásaival összefüggésben, az illetőre 
vonatkozó előrejelzések készítése vagy vele kapcsolatos döntések meghozatala céljával. Az adatokat az érintett munkahelyi teljesítményére, 
gazdasági helyzetére, egészségi állapotára, személyes preferenciáira vagy érdeklődési körére, megbízhatóságára vagy viselkedésére, 
tartózkodási helyére vagy helyváltoztatásaira vonatkozó jellemzők elemzésére és előrejelzésére használják fel. {Kitalált példa: a közösségi 
média eszközeinek használata során adatokat gyűjtenek, és az Ön szokásait rögzítik. Ezt követően ezeket az adatokat arra használják fel, 
hogy Önről új/más előrejelzéseket alakítsanak ki.} 
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o Önnek  jogában áll bármikor visszavonni hozzájárulását, anélkül, hogy ez érintené a visszavonást 
megelőzően megadott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. 

o Az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselőjével az alábbi címen vehető fel a kapcsolat: data-

protection@europarl.europa.eu. 

o Az európai adatvédelmi biztosnál az alábbi címen tehető panasz:edps@edps.europa.eu. 
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