Prohlášení o ochraně osobních údajů
Na zpracovávání osobních údajů Evropským parlamentem se vztahují články 15 a 16 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018.
1) Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
 Evropský parlament jedná jako správce1, přičemž organizačním celkem
odpovědným za zpracovávání je sekretariát Petičního výboru, který zastupuje
Leticia Zuleta de Realesová Ansaldová.
 Správce nebo příslušný organizační celek můžete kontaktovat prostřednictvím e -mailu
peti-secretariat@europarl.europa.eu nebo poštou na adrese Présidente de la
commission des pétitions, a/s du secrétariat de la commission PETI, Rue Wiertz 60, 1047
Bruxelles, Belgique.

2) Za jakým účelem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
 Vaše osobní údaje budou zpracovány v zájmu uplatnění petičního práva, a to
v souvislosti s přijímáním předložených petic a podpory těmto peticím,
zpracováním petic Petičním výborem v souladu s platným postupem
a informováním občanů o rozhodnutích přijatých tímto výborem.

3) Jaký je právní základ pro zpracování údajů?
 Právním základem pro zpracování údajů je článek 227 SFEU a články 226–229
jednacího řádu Evropského parlamentu.

4) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
 Zpracováváme Vaše jméno, příjmení, státní příslušnost, titul, pohlaví, věk,
poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a také jakékoli další osobní
údaje Vaše či třetích stran, které poskytnete ve Vámi předložené petici, na Vašem
účtu zřízeném na petičním portále nebo v navazující korespondenci se
sekretariátem Petičního výboru. Musíte potvrdit, že veškeré osobní údaje třetích
osob, jež jste poskytl Evropskému parlamentu, byly řádně získány v souladu
s platnými vnitrostátními právními předpisy, které se vztahují na zpracovávání
osobních údajů.

5) Jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány?
 Vaše osobní údaje jsou Evropskému parlamentu poskytovány poštou nebo
elektronickou cestou a jsou uchovávány v parlamentních elektronických aplikacích
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„Správcem“ je orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel
a prostředky zpracování osobních údajů. Správce je zastupován vedoucím organizačního celku.

pro nakládání s peticemi. Je-li to zapotřebí pro kroky navazující na Vaši petici,
mohou být některé osobní údaje rovněž předány příjemcům uvedeným v bodě 7.

6) Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uchovávány?
Vaše osobní údaje budou uchovávány po celou dobu petičního postupu
a případného soudního řízení proti Evropskému parlamentu v souvislosti s touto
peticí. Po uplynutí tohoto období se složky týkající se petic uchovávají v papírové
podobě pro historické účely v souladu s platnými předpisy, které se vztahují na
historickou archivaci. Uchovávání osobních údajů obsažených v uvedených
složkách by v této souvislosti mohlo být nutné pro historické účely. Osobní údaje
na petičním portále, v systému sekretariátu pro elektronické petice a na
internetových stránkách Evropského parlamentu se uchovávají po dobu dvou
volebních období a jsou poté archivovány.

7) Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?
 Bude-li Vaše petice shledána jako přípustná, Vaše osobní údaje budou moci být
předány poslancům Evropského parlamentu, orgánům a institucím EU,
vnitrostátním orgánům, jakož i jakýmkoli dalším třetím stranám, které by se mohly
podílet na zpracování Vaší petice.
 Vezměte prosím na vědomí, že registrované petice jsou veřejnými dokumenty. To
znamená, že Vaše totožnost, číslo přiřazené k petici a osobní údaje v ní uvedené:
(1) mohou být zpřístupněny příjemcům uvedeným ve výše uvedeném bodě;
(2) mohou být uvedeny na veřejných schůzích Petičního výboru, a tudíž vysílány
v internetových přenosech (to znamená, že tyto schůze může sledovat kdokoli
prostřednictvím internetových stránek Evropského parlamentu);
(3) mohou být uvedeny na plenárních zasedáních, a tedy zaznamenány v zápisech
ze zasedání, které jsou zveřejňovány v Úředním věstníku EU;
(4) mohou být zpřístupněny na internetových stránkách Evropského parlamentu.
 Můžete však požádat o to, aby Vaše jméno nebylo zveřejněno v zájmu ochrany
Vašeho soukromí. V takovém případě bude Vaše petice anonymizována a všichni
další příjemci Vašich údajů o tom budou informováni. Vezměte ovšem na vědomí,
že jakýkoli občan může Parlament na základě nařízení (ES) č. 1049/2001 požádat
o zveřejnění příslušných osobních údajů. V takovém případě by Parlamentu mohla
vyvstat povinnost údaje zveřejnit.

8) Budou Vaše osobní údaje sdíleny se zemí, která není členem EU, nebo s mezinárodní
organizací?
 Ne. Vaše osobní údaje nebudou sdíleny se zemí, která není členem EU, nebo
s mezinárodní organizací.

9) Je pro přijímání rozhodnutí, která na Vás mohou mít dopad, používáno
automatizované zpracování údajů2 a/nebo profilování 3?
 Ne

10) Jakými právy disponujete?
 Máte tato práva:
o právo na přístup ke svým osobním údajům
o právo na opravu svých osobních údajů
o právo na výmaz
o právo kontaktovat inspektora ochrany údajů Evropského parlamentu na adrese dataprotection@europarl.europa.eu
o právo podat stížnost k evropskému inspektorovi ochrany údajů na adrese
edps@edps.europa.eu

2 Přijímání rozhodnutí výhradně automatizovanými

prostředky bez zapojení lidského faktoru. {Teoretický příklad:
internetové stránky Vás při výběru určité volby automaticky zařadí na určitý seznam e-mailových adres, na který
je zasílán odpovídající měsíční bulletin / automatizovaný systém se použije k vyhodnocení odpovědí v testu s více
možnostmi a ke stanovení požadovaného minima s ohledem na počet správných řešení}.
3 Profilováním se analyzují osobnostní rysy, chování, zájmy a zvyky jednotlivce s cílem je předvídat nebo ve
vztahu k nim učinit rozhodnutí. Tento postup se používá k analýze nebo predikci prvků týkajících se výsledků
subjektu údajů na pracovišti, jeho ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí či zájmů, spolehlivos ti,
chování, místa pobytu či přesunů apod. {Teoretický příklad: při používání nástrojů sociálních médií dochází ke
shromažďování údajů a zaznamenávají se tendence ve Vašem chování. Tyto údaje se posléze použijí k vytvoření
nových či různých predikcí ve vztahu k Vaší osobě.}

