
 

 

Meddelelse om databeskyttelse – begrænsning af de registreredes 
rettigheder  

I henhold til forordning (EU) 2018/1725 har de registrerede1 ret til at blive informeret om 
behandlingen af deres personoplysninger i Europa-Parlamentet, ligesom de har ret til indsigt, 
berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet og underretning af 
tredjemand om enhver berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af deres 
personoplysninger2. De registrerede skal underrettes om brud på persondatasikkerheden under 
bestemte omstændigheder. Institutionen skal også sikre fortroligheden af elektronisk 
kommunikation. 

Imidlertid har Europa-Parlamentet mulighed for at begrænse udøvelsen af visse af de registreredes 
rettigheder i forbindelse med deres personoplysninger i forbindelse med følgende aktiviteter eller 
procedurer, der gennemføres af Europa-Parlamentet: Intern forebyggelse og undersøgelse af 
sikkerhedshændelser, sikkerhedsundersøgelser og supplerende undersøgelser; disciplinære 
procedurer, administrative undersøgelser og undersøgelser vedrørende personalespørgsmål; 
udvælgelsesprocedurer; patientjournaler; undersøgelse af klager fra ansatte; interne revisioner; 
retssager; finansielt tilsyn eller finansielle undersøgelser; samarbejde med OLAF og med nationale 
myndigheder i forbindelse med strafferetlige eller finansielle undersøgelser.  

Registrerede informeres herved om, at en eller flere af ovennævnte rettigheder – med undtagelse 
af retten til at gøre indsigelse og til dataportabilitet – i henhold til forordning (EU) 2018/17253 og 
Præsidiets afgørelse af 17. juni 2019 kan begrænses i en midlertidig periode for at beskytte 
formålet med en af de aktiviteter eller procedurer, der gennemføres af Europa-Parlamentet som 
nævnt ovenfor. En sådan begrænsning vil være tidsbegrænset, forholdsmæssig og i 
overensstemmelse med kernen i ovennævnte rettigheder. Den vil blive ophævet, så snart de 
omstændigheder, der ligger til grund for begrænsningen, ikke længere er gældende.  

I overensstemmelse med forordningen vil de registrerede blive underrettet om de vigtigste 
bevæggrunde, der ligger til grund for en begrænsning, medmindre denne oplysning ville ophæve 
virkningen af den pågældende begrænsning. Hvis bestemmelsen om underretning udsættes, 
udelades eller afvises4, underretter Europa-Parlamentet de registrerede om behandlingen af deres 
personoplysninger og om de vigtigste bevæggrunde, der lå til grund for begrænsningen, når denne 
er blevet ophævet. 

Registrerede har ret til at indgive klage til EDPS på: edps@edps.europa.eu vedrørende 
rækkevidden af begrænsningen eller til at indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol. 

                                                           
1 "registrerede": fysiske personer, hvis personoplysninger behandles af Europa-Parlamentet. 
2 "personoplysninger": enhver form for information om en identificeret eller identificérbar fysisk person ("den 
registrerede"). 
3 Artikel 25 i forordning (EU) 2018/1725.  
4 Artikel 25, stk. 8, i forordning (EU) 2018/1725.  
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