Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Artikel 15 og 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober
2018 finder anvendelse på behandling af personoplysninger i Europa-Parlamentet.
1) Hvem behandler dine personoplysninger?
 Europa-Parlamentet fungerer som dataansvarlig 1, og den enhed, der er ansvarlig
for behandlingen, er sekretariatet for Udvalget for Andragender, repræsenteret
ved Leticia Zuleta de Reales Ansaldo.
 Du kan kontakte
den dataansvarlige/enheden pr. e-mail petisecretariat@europarl.europa.eu eller pr. post til Europa-Parlamentet, Formanden
for Udvalget for Andragender, c/o PETI-sekretariatet, Rue Wiertz 60, 1047
Bruxelles, Belgien.

2) Hvad er formålet med behandlingen af dine personoplysninger?
 Dine personoplysninger vil blive behandlet med henblik på at gennemføre retten
til at indgive andragender ved: at indgivne andragender og tilhørende
dokumentation bliver modtaget, at Udvalget for Andragender behandler
andragenderne i overensstemmelse med den gældende procedure, og at
borgerne bliver informeret om de afgørelser, der er truffet af Udvalget for
Andragender.

3) Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?
 Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 227 i TEUF og artikel 226-229 i EuropaParlamentets forretningsorden.

4) Hvilke personoplysninger bliver behandlet?
 Vi behandler fornavn, efternavn, nationalitet, titel, køn, aldersgruppe, adresse, email, telefonnummer samt alle andre personoplysninger om dig selv eller
tredjeparter, som du har indgivet i dit andragende, på din konto under portalen
for andragender eller i efterfølgende korrespondance med Udvalget for
Andragenders sekretariat. Du bekræfter, at alle personoplysninger om
tredjeparter, som du har indgivet til Europa-Parlamentet, er lovligt erhvervet i
overensstemmelse med gældende national lovgivning om behandling af
personoplysninger.
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En dataansvarlig er en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, som alene eller sammen med
andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.
Den dataansvarlige er repræsenteret ved enhedens leder.

5) Hvordan vil dine personoplysninger blive behandlet?
 Dine personoplysninger modtages enten pr. post eller elektronisk og lagres i
Parlamentets elektroniske applikationer til håndtering af andragender. Hvis det er
nødvendigt for at sikre en ordentlig opfølgning af dit andragende, kan visse
personoplysninger også overføres til de modtagere, der er nævnt i punkt 7.

6) Hvor længe vil dine personoplysninger blive opbevaret?
 Dine personoplysninger opbevares, så længe andragendet behandles og indtil
afslutningen af en eventuel retssag mod Europa-Parlamentet vedrørende
andragendet. Efter denne periode opbevares sagsakterne i papirform til historiske
formål i overensstemmelse med de gældende regler om bevaring for eftertiden. I
denne forbindelse kan det være nødvendigt at opbevare de personoplysninger,
der er indeholdt i sagsakterne, til historiske formål. De personoplysninger, der
findes på portalen for andragender, i sekretariatets forvaltningssystem til eandragender og på Europa-Parlamentets websted, opbevares i to valgperioder og
arkiveres derefter.

7) Hvem modtager dine personoplysninger?
 Hvis dit andragende opfylder betingelserne for behandling, kan dine
personoplysninger overføres til medlemmer af Europa-Parlamentet, EU's
institutioner og organer, nationale myndigheder samt andre tredjeparter, der kan
bidrage til behandlingen af dit andragende.
 Du skal være opmærksom på, at registrerede andragender er offentlige
dokumenter. Det betyder, at din identitet, nummeret på andragendet og de deri
indeholdte personoplysninger:
(1) kan blive videregivet til de modtagere, der er nævnt i ovenstående afsnit
(2) kan blive nævnt på Udvalget for Andragenders offentlige møder, der streames
over internettet (det betyder, at møderne kan ses af den brede offentlighed
på Europa-Parlamentets hjemmeside)
(3) kan blive nævnt på plenarmødet og således opført i protokollen, der
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende
(4) kan blive gjort tilgængelige på Europa-Parlamentets websted.
 Du kan dog anmode om, at dit navn tilbageholdes for at beskytte dit privatliv, og i
givet fald vil dit andragende blive anonymiseret, og alle yderligere modtagere af
dine oplysninger vil blive informeret herom. Ikke desto mindre skal du være
opmærksom på, at enhver borger i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001 kan
anmode Parlamentet om at gøre de pågældende personoplysninger offentligt
tilgængelige, og at Parlamentet i givet fald kan blive tvunget til at gøre dette.

8) Vil dine personoplysninger blive delt med et land uden for EU eller med en
international organisation?
 Nej, dine personoplysninger vil ikke blive delt med et land uden for EU eller med
en international organisation.

9) Anvendes der automatisk databehandling 2 og/eller profilering 3 til at træffe afgørelser,
som kan påvirke dig?
 Nej.

10) Hvilke rettigheder har du?
 Du har følgende rettigheder:
o ret til indsigt i dine personoplysninger
o ret til berigtigelse af dine personoplysninger
o ret til sletning
o ret til at kontakte Europa-Parlamentets databeskyttelsesrådgiver på dataprotection@europarl.europa.eu.
o ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse på
edps@edps.europa.eu.
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At træffe en afgørelse udelukkende ved hjælp af automatik og uden menneskelig indblanding. {Teoretiske
eksempler: en internetside, hvor udvælgelse af bestemte muligheder automatisk placerer dig på forskellige
mailinglister, hvor du får tilsendt det tilhørende månedlige nyhedsbrev / anvendelse af et automatisk system til
at rette "Multiple Choice"-testsvar, hvor testen vurderes som bestået ud fra antallet af korrekte svar}.
3 Profilering analyserer aspekter af en persons personlighed, adfærd, interesser og vaner med henblik på at lave
forudsigelser eller træffe afgørelser om dem. Anvendes til at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den
registreredes arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer eller interes ser,
pålidelighed eller adfærd, placering eller bevægelser osv. {teoretisk eksempel: når man indsamler data om
anvendelsen af sociale medier og registrerer dine tendenser. Disse data bruges derefter til at danne
nye/anderledes forudsigelser om dig.}

