Declarație de confidențialitate
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parlamentul European face obiectul
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 (denumit în continuare „regulamentul”).
În conformitate cu articolele 11 și 12 din acest regulament, Parlamentul European
furnizează următoarele informații persoanelor vizate:

1. Operatorul este: Parlamentul European;
Direcția Generală Politici Interne ale Uniunii,
Secretariatul Comisiei pentru petiții.
Persoana desemnată ca responsabil pentru operațiunea de prelucrare: dna Virpi
Köykkä
E-mail: peti-secretariat@europarl.europa.eu
2. Scopul prelucrării este de a permite punerea în aplicare a dreptului de a adresa
o petiție prin:
- primirea petițiilor adresate, precum și a declarațiilor de sprijin;
- tratarea petițiilor de către Comisia pentru petiții în conformitate cu procedura
aplicabilă;
- informarea petiționarilor cu privire la deciziile adoptate de Comisia pentru
petiții.
3. Datele cu caracter personal colectate și utilizate sunt:
Pentru a permite tratarea petiției:
- numele și prenumele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail;
toate datele cu caracter personal furnizate de către petiționar în cadrul
petiției sale;
- numele și prenumele, precum și semnăturile persoanelor care sprijină
petiția.
În scopuri statistice:
- titlul, categoria de vârstă și naționalitatea petiționarului.
4. În cazul în care petiția este declarată admisibilă, datele cu caracter personal
pot fi transferate:
- deputaților în Parlamentul European;
- Comisiei Europene;
- autorităților naționale;
- Consiliului UE;
- cetățenilor.
5. Persoanele vizate au dreptul de a accesa și de a rectifica datele cu caracter
personal care le privesc contactând operatorul.

6. Petițiile sunt documente publice. Aceasta înseamnă că identitatea
petiționarului, numărul acordat petiției și datele cu caracter personal din cadrul
acesteia:
-

-

pot fi divulgate destinatarilor enumerați la punctul 4 din prezentul
document;
pot fi menționate în cadrul reuniunilor publice ale Comisiei pentru
petiții și, prin urmare, pot fi transmise online (ceea ce înseamnă că
reuniunile pot fi urmărite de oricine prin intermediul site-ului internet
al Parlamentului European);
pot fi menționate în cadrul ședințelor plenare și, astfel, pot fi înscrise în
procesele-verbale publicate în Jurnalul Oficial;
pot fi publicate pe site-ul internet al Parlamentului European:
www.europarl.europa.eu.

În măsura în care Regulamentul de procedură al Parlamentului European prevede o
astfel de posibilitate, petiționarii pot solicita nedivulgarea identității lor. Parlamentul
European subliniază, cu toate acestea, faptul că, în ciuda aplicării acestei proceduri,
un cetățean ar putea să îi solicite instituției, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1049/2001, să facă publice datele cu caracter personal respective, în conformitate cu
regulamentul menționat. În acest caz, Parlamentul European ar putea fi obligat să facă
publice datele cu caracter personal în cauză.
7. Temeiul juridic al acestei operațiuni de prelucrare îl reprezintă:
- articolul 227 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- articolele 215 și 216 din Regulamentul de procedură al Parlamentului
European.
8. Datele cu caracter personal pot fi stocate pe durata procesului de adresare și de
soluționare a petiției și pe durata desfășurării eventualelor acțiuni în justiție
inițiate împotriva Parlamentului European în legătură cu petiția în cauză. După
încheierea perioadei respective, dosarele aferente petițiilor sunt păstrate în
scopuri istorice, în conformitate cu normele aplicabile privind conservarea
istorică. În acest context, stocarea datelor cu caracter personal din cadrul
dosarelor respective poate fi necesară în scopuri istorice.
9. Persoanele vizate au, în orice moment, dreptul de a sesiza responsabilul cu
protecția
datelor
din
cadrul
Parlamentului
European
(dataprotection@ep.europa.eu) și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
(edps@edps.europa.eu).

