Informacja o ochronie prywatności
Przetwarzanie danych osobowych przez Parlament Europejski regulują art. 15 i 16
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z 23 października 2018 r.
1) Kto przetwarza dane osobowe?
 Parlament Europejski pełni funkcję administratora danych1, a organem
odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest sekretariat Komisji Petycji
reprezentowany przez Leticię Zuletę de Reales Ansaldo.
 Z administratorem można kontaktować się e-mailem na adres petisecretariat@europarl.europa.eu lub listownie, przesyłając korespondencję na
adres:
Parlement européen
Presidente de la commission des pétitions
a/s du secretariat PETI
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgia
2) W jakim celu przetwarza się dane osobowe?
 Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania prawa do składania petycji.
Odbywa się to w drodze: przyjmowania składanych petycji i wyrażonego dla nich
poparcia, rozpatrywania petycji przez Komisję Petycji zgodnie z obowiązującą
procedurą oraz informowania obywateli o decyzjach podjętych przez Komisję
Petycji.

3) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
 Podstawą prawną przetwarzania są art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej i art. 226–229 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

4) Jakie dane osobowe są przetwarzane?
 Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, obywatelstwo, tytuł,
płeć, grupę wiekową, adres, adres e-mail, numer telefonu, a także wszelkie inne
dane osobowe składającego petycję lub osób trzecich zawarte w treści petycji,
podane na koncie w portalu petycji lub w późniejszej korespondencji z
sekretariatem Komisji Petycji. Składający petycję potwierdza, że wszystkie dane
osobowe osób trzecich przekazane Parlamentowi Europejskiemu zostały

1 „Administrator” oznacza

właściwy organ publiczny, agencję lub inny organ, który – samodzielnie lub wspólnie
z innymi organami – ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratora reprezentuje
kierownik danego organu.

pozyskane legalnie, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym
dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

5) Jak są przetwarzane dane osobowe?
 Dane osobowe są otrzymywane pocztą lub drogą elektroniczną i przechowywane
w elektronicznych aplikacjach Parlamentu służących do zarządzania petycjami.
Jeżeli będzie to konieczne, aby podjąć odpowiednie działania następcze w związku
z petycją, niektóre dane osobowe mogą zostać również przekazane odbiorcom
danych wymienionym w pkt 7.

6) Jak długo są przechowywane dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania procedury
rozpatrywania petycji i ewentualnych postępowań sądowych przeciw
Parlamentowi Europejskiemu związanych z petycją. Po upływie tego okresu
dokumentację związaną z petycją przechowuje się do celów archiwalnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji. W związku z tym
przechowywanie danych osobowych zawartych w petycji może stać się niezbędne
do celów archiwalnych. Dane osobowe znajdujące się na portalu petycji, w
systemie zarządzania e-petycjami sekretariatu i na stronie internetowej
Parlamentu Europejskiego są przechowywane przez okres dwóch kadencji
Parlamentu, a następnie archiwizowane.

7) Kim są odbiorcy danych osobowych?
 Jeżeli petycja zostanie uznana za dopuszczalną, dane osobowe składającego
petycję mogą zostać przekazane posłom do Parlamentu Europejskiego,
instytucjom i organom UE, organom krajowym oraz innym osobom trzecim, które
mogą brać udział w rozpatrywaniu petycji.
 Zarejestrowane petycje są dokumentami publicznymi. Oznacza to, że tożsamość
składającego petycję, numer nadany danej petycji oraz zawarte w niej dane
osobowe:
(1) mogą zostać ujawnione odbiorcom wymienionym w powyższym ustępie;
(2) mogą być przytaczane podczas posiedzeń Komisji Petycji, a więc także
transmitowane w internecie (każdy może oglądać posiedzenia za
pośrednictwem strony internetowej Parlamentu Europejskiego);
(3) mogą być przytaczane podczas posiedzeń plenarnych, a w konsekwencji zostać
zapisane w protokołach publikowanych w Dzienniku Urzędowym;
(4) mogą zostać udostępnione na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.
 Można jednak złożyć wniosek o utajnienie nazwiska w celu ochrony prywatności.
W tym wypadku petycja zostanie zanonimizowana i wszyscy odbiorcy danych
zostaną o tym powiadomieni. Należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1049/2001 każdy obywatel może zwrócić się do Parlamentu Europejskiego

o podanie do wiadomości publicznej odnośnych danych osobowych. W tym
wypadku Parlament może być do tego zobowiązany.

8) Czy dane osobowe mogą zostać przekazane państwu niebędącemu członkiem Unii lub
organizacji międzynarodowej?
 Dane osobowe nie mogą zostać przekazane państwu niebędącemu członkiem Unii
lub organizacji międzynarodowej.

9) Czy do podejmowania decyzji, które mogą mieć wpływ na daną osobę, stosuje się
jakiekolwiek procesy zautomatyzowane 2 lub profilowanie3?
 Nie.

10) Jakie prawa przysługują składającym petycje?
 Składającym petycje przysługują następujące prawa:
o Prawo do dostępu do swoich danych osobowych
o Prawo do skorygowania swoich danych osobowych
o Prawo do usunięcia danych
o Prawo do skontaktowania się z inspektorem ochrony danych w Parlamencie Europejskim
pod adresem data-protection@europarl.europa.eu
o Prawo do złożenia skargi do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych pod adresem
edps@edps.europa.eu.

2

Podejmowanie decyzji wyłącznie w sposób zautomatyzowany i bez ludzkiej ingerencji. {Przykłady teoretyczne:
strona internetowa, na której zaznaczenie pewnych opcji sprawi, że użytkownik zostanie automatycznie
umieszczony na różnych listach mailingowych, za pośrednictwem których będzie otrzymywał co miesiąc biuletyn
informacyjny / stosowanie zautomatyzowanego systemu umożliwiającego zaznaczenie odpowiedzi w teście
wielokrotnego wyboru i przypisanie pozytywnego wyniku zgodnie z liczbą prawidłowych odpowiedzi} .
3 Analizy profilowe aspektów osobowości, zachowania, zainteresowań i przyzwyczajeń danej osoby do celów
przewidywania lub podejmowania decyzji mających związek z tą osobą. Wykorzystywane do analizowania lub
przewidywania wyników osiąganych przez podmiot danych w pracy, jego sytuacji finansowej, zdrowia,
osobistych upodobań lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, miejsca pobytu lub przemieszczania się
itp. {Przykład teoretyczny: przy korzystaniu z narzędzi mediów społecznościowych gromadzone są da ne i
rejestrowane tendencje, dane te są następnie wykorzystywane do tworzenia nowych/odmiennych prognoz
dotyczących użytkownika}.

