
 

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

Na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva Európsky parlament, sa vzťahujú články 15 a 16 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018. 

1. Kto spracúva vaše osobné údaje? 
Európsky parlament koná ako prevádzkovateľ1 a subjekt zodpovedný za spracovanie je pre kontakt s občianskou 
spoločnosťou, ktoré zastupuje vedúci oddelenia.  

Prevádkovateľa/subjekt môžete kontaktovať e-mailom na CitizensPrize@europarl.europa.eu.  

2. Aký je účel spracúvania vašich osobných údajov? 
Vaše osobné údaje sa spracujú s cieľom vybrať víťazov Ceny európskeho občana. 

3. Aký je právny základ spracúvania? 
Právny základ: Rozhodnutie Predsedníctva zo 7. marca 2011 o pravidlách udeľovania Ceny európskeho občana a 
jeho následné zmeny vrátane revízie pravidiel prijatej na schôdzi Predsedníctva 10. februára 2020. 

4. Ktoré osobné údaje sa spracúvajú? 
Zhromažďujeme všetky údaje uvedené vo formulári žiadosti/nominácie: Titul (nepovinné), meno (povinné), 
priezvisko (povinné), názov skupiny občanov/združenia/organizácie (povinné v prípade potreby), adresa (ulica, 
číslo domu, byt atď. povinné), oblasť/spoločenstvo/mesto (nepovinné), mesto/obec (povinné), štát (povinné), 
kontaktné telefónne číslo (vrátane kódu krajiny, povinné), e-mail (povinné), webové sídlo (nepovinné). 

5. Ako sa budú vaše osobné údaje spracúvať? 
Vaše údaje sa použijú na účely výberového konania, najmä na kontakt počas procesu podania prihlášky/nominácie 
a výberu, ako aj na vašu potenciálnu účasť na slávnostnom odovzdávaní cien.  

6. Ako dlho sa budú vaše osobné údaje uchovávať? 
Vaše osobné údaje sa budú uchovávať do konca roka 2021, aby sa mohli použiť počas celého ročného cyklu cien 
na uvedené účely. Po uplynutí 10 rokov sa vaše údaje budú uchovávať len na účely zrušenia ceny opísanej v článku 
9 pravidiel.  Okrem toho Vás môžeme osobitne žiadať, aby ste potvrdili, že si želáte, aby vás Európsky parlament 
kontaktoval na iné účely s použitím údajov uvedených vo formulári žiadosti.  

7. Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov? 
Príjemcovia vašich osobných údajov sú príslušná národná porota, kancelária ceny a zamestnanci Európskeho 
parlamentu, ktorí cenu spravujú.   

Budú vaše osobné údaje k dispozícii krajine, ktorá nie je členom EÚ, alebo medzinárodnej organizácii?  
Nie, vaše osobné údaje nebudú k dispozícii krajine, ktorá nie je členom EÚ, ani medzinárodnej organizácii. 

8. Používajú sa na prijímanie rozhodnutí automatizované procesy2 a/alebo profilovanie3, ktoré by na vás mohli 
mať dosah? 

Nie. 

9. Ak neboli osobitné údaje získané od vás, čo je ich zdroj?  
Nevzťahuje sa.  

10.  Aké práva máte? 
Máte tieto práva: 

o Právo na opravu svojich osobných údajov. 
o Právo na vymazanie svojich osobných údajov. 
o Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez ovplyvnenia zákonnosti spracovania na základe súhlasu pred 

jeho odvolaním. 

                                                           
1 Správca je príslušný orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účel a prostriedky 
spracúvania osobných údajov. Správcu zastupuje vedúci subjektu. 
2 Rozhodovanie prebieha výlučne prostredníctvom automatizovaných prostriedkov a bez akéhokoľvek ľudského zásahu. {Teoretické príklady: 
webové stránky vás pri zvolení určitej možnosti automaticky zaradia do rôznych zoznamov adresátov na odber zodpovedajúcich mesačných 
bulletinov/používanie automatizovaného systému na označenie odpovedí v testoch s voliteľnými odpoveďami a priradenie požadovaného 
počtu bodov podľa počtu správnych odpovedí}. 
3 V rámci profilovania sa analyzujú aspekty osobnosti, správania, záujmov a zvykov jednotlivca s cieľom vypracovať predpovede a lebo 
rozhodnutia o nich. Využíva sa na analýzu alebo prognózu aspektov týkajúcich sa pracovnej výkonnosti dotknutej osoby, ekonomickej situácie, 
zdravotného stavu, osobných preferencií alebo záujmov, spoľahlivosti alebo správania, lokalizácie alebo pohybu atď. {Teoretický príklad: pri 
využívaní nástrojov sociálnych médií sa zhromažďujú údaje a registrujú sa vaše vzorce správania. Tieto údaje sa potom použijú na vytvorenie 
nových/odlišných predpovedí o vašej osobe.} 
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o Právo obrátiť sa na úradníka Európskeho parlamentu pre ochranu údajov na adrese data-

protection@europarl.europa.eu. 

o Právo podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov na adrese 

edps@edps.europa.eu. 
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