
 

 

Meddelande om skydd av personuppgifter – begränsning av den 
registrerades rättigheter  
 
Enligt förordning (EU) nr 2018/1725 har registrerade1 rätt att få information om sådan behandling 
av deras personuppgifter som utförs av Europaparlamentet, rätt att begära tillgång till och rättelse 
eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling, rätt att invända och rätt till 
dataportabilitet. Dessutom har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att underrätta varje 
tredje part om att personuppgifterna i fråga har rättats eller raderats eller att behandling av dem 
har begränsats.2 Den registrerade ska under vissa omständigheter informeras om 
personuppgiftsincidenter. Institutionen ska också se till att all elektronisk kommunikation 
behandlas konfidentiellt. 

Europaparlamentet får dock begränsa utövandet av vissa av den registrerades rättigheter 
avseende personuppgifter i samband med följande av Europaparlamentets verksamheter eller 
förfaranden: internt förebyggande och interna utredningar av säkerhetsincidenter, 
säkerhetsförfrågningar och tillhörande utredningar; disciplinära förfaranden, administrativa 
undersökningar och utredningar som avser personal; urvalsförfaranden; patientjournaler; 
undersökningar av klagomål från personal; internrevisioner; rättsliga förfaranden; finansiell 
övervakning eller finansiella utredningar; samarbete med Olaf och nationella myndigheter i 
samband med straffrättsliga eller finansiella utredningar. 
 
Registrerade informeras härmed om att en eller flera av de ovannämnda rättigheterna – med 
undantag av rätten att invända och rätten till dataportabilitet – i enlighet med förordning (EU) 
nr 2018/17253 och presidiets beslut av den 17 juni 2019 får begränsas tillfälligt för att skydda syftet 
med en av de verksamheter eller ett av de förfaranden som nämns ovan och som utförs av 
Europaparlamentet. All sådan begränsning ska vara tidsbegränsad, proportionerlig och förenlig 
med andemeningen i de ovannämnda rättigheterna. Begränsningen ska hävas så snart de 
omständigheter som ligger till grund för den inte längre gäller. 
 
Den registrerade ska, i enlighet med förordningen, informeras om de huvudsakliga skälen till en 
begränsning, förutsatt att denna information inte upphäver verkan av begränsningen. Om 
tillhandahållandet av information skjuts upp, utelämnas eller nekas4 ska Europaparlamentet 
informera den registrerade om behandlingen av hans eller hennes personuppgifter och om de 
huvudsakliga skälen till begränsningen när den har hävts. 
 
Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till datatillsynsmannen på edps@edps.europa.eu 
avseende begränsningens omfattning, eller begära rättslig prövning inför Europeiska unionens 
domstol. 
 

                                                           
1 En registrerad: en fysisk person vars personuppgifter behandlas av Europaparlamentet. 
2 Personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade). 
3 Artikel 25 i förordning (EU) 2018/1725. 
4 Artikel 25.8 i förordning (EU) 2018/1725. 
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