
 

 

Meddelande om behandling av personuppgifter 

Europaparlamentets behandling av personuppgifter regleras av artiklarna 15 och 16 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018. 

1. Vem behandlar dina personuppgifter? 
Europaparlamentet fungerar som personuppgiftsansvarig1. Ansvarig för själva behandlingen är enheten för 
kontakter med det civila samhället, företrädd av sin enhetschef.  

Du kan kontakta den personuppgiftsansvarige på CitizensPrize@europarl.europa.eu.  

2. Varför behandlar vi dina personuppgifter? 
Vi behandlar dina personuppgifter för att utse vinnarna av Europeiska medborgarpriset. 

3. Vilken rättslig grund har behandlingen? 
Rättslig grund är presidiets beslut av den 7 mars 2011 om bestämmelser om det europeiska medborgarpriset samt 
efterföljande ändringar, däribland översynen av bestämmelserna från presidiets sammanträde den 10 februari 
2020. 

4. Vilka personuppgifter behandlas? 
Vi samlar in alla uppgifter som lämnas i ansöknings-/nomineringsformuläret: titel (frivilligt), förnamn (obligatoriskt), 
efternamn (obligatoriskt), namn på grupp av medborgare/förening/organisation (obligatoriskt om tillämpligt), adress 
(gata, nummer, lägenhet osv. – obligatoriskt), kommun eller motsvarande (frivilligt), ort (obligatoriskt), delstat/distrikt 
(frivilligt om tillämpligt), land (obligatoriskt), telefonnummer (inkl. landsnummer – obligatoriskt), e-post 
(obligatoriskt), webbplats (frivilligt). 

5. Hur behandlas dina personuppgifter? 
Vi kommer att använda dina uppgifter när vi gör vårt urval, framför allt för att kontakta dig i samband med 
ansöknings-, nominerings- och urvalsprocessen och ditt eventuella deltagande i prisceremonin.  

6. Hur länge lagras dina personuppgifter? 
Dina personuppgifter kommer att lagras till utgången av 2021 för att kunna användas i ovannämnda syften under 
hela prisförfarandets gång. Efter det lagras uppgifterna i ytterligare tio år enbart för den händelse att priset skulle 
återkallas enligt artikel 9 i bestämmelserna. Utöver det kan du behöva bekräfta specifikt om du vill bli kontaktad av 
Europaparlamentet i andra syften där dina uppgifter i ansökningsformuläret används.  

7. Vem tar emot dina personuppgifter? 
Dina personuppgifter tas emot av den nationella juryn, kansliet och Europaparlamentets personal som administrerar 
priset.  

Kommer dina personuppgifter att lämnas ut till något land utanför EU eller till någon internationell organisation?  
Nej, inget land utanför EU och ingen internationell organisation kommer att få tillgång till dina uppgifter. 

8. Används automatiska processer2 eller automatisk profilering3 i beslut som kan påverka dig? 
Nej. 

9. Om personuppgifterna inte kommer från dig, vad har de då för källa?  
Ej tillämpligt.  

10.  Vilka rättigheter har du? 
Du har följande rättigheter: 

o Rätt att få dina personuppgifter korrigerade. 
o Rätt att få dina personuppgifter raderade. 
o Rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Det påverkar dock inte lagenligheten i uppgiftsbehandling 

baserad på ditt tidigare samtycke. 

                                                           
1 Med personuppgiftsansvarig avses den offentliga myndighet som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen 
för behandlingen av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige företräds av enhetschefen. 
2 Att beslut fattas helt automatiskt utan mänsklig medverkan. {Några teoretiska exempel: En internetsida där du genom att välja vissa alternativ 
automatiskt hamnar på olika sändlistor för att få månadens nyhetsbrev eller där ett automatiskt system används för att rätta flervalsfrågetest 
och ger godkänt vid tillräckligt många rätta svar.} 
3 Vid profilering analyseras olika aspekter av användarens personlighet, beteende, intressen och vanor för att kunna förutse och besluta vissa 
saker som rör den personen. Används för att analysera eller förutse sådant som rör t.ex. arbetsprestation, ekonomisk situation, hälsa, 
personliga preferenser, intressen, pålitlighet eller beteende, vistelseort eller förflyttningar. {Ett teoretiskt exempel: När du använder sociala 
medier samlas dina uppgifter in och dina trender registreras. Uppgifterna används sedan för att göra nya förutsägelser om dig.} 
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o Rätt att kontakta Europaparlamentets dataskyddsombud på data-protection@europarl.europa.eu. 
o Rätt att lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen på edps@edps.europa.eu. 
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