Meddelande om skydd av personuppgifter
Förordning (EG) nr 45/2001 (nedan kallad förordningen) är tillämplig på
Europaparlamentets behandling av personuppgifter.
Enligt artiklarna 11 och 12 i denna förordning ska Europaparlamentet ge den
registrerade följande information:

1. Registeransvarig: Europaparlamentet
Generaldirektoratet för EU-intern politik
Sekretariatet för utskottet för framställningar
Ansvarig för behandlingen av uppgifterna: Virpi Köykkä
E-post: peti-secretariat@europarl.europa.eu
2. Ändamålet med behandlingen är att tillgodose rätten att göra framställningar,
vilket innebär följande:
– Mottagande av framställningar och stöd för framställningar.
– Behandling av framställningar från framställningsutskottets sida i enlighet
med det tillämpliga förfarandet.
– Information till framställarna om framställningsutskottets beslut.
3. De personuppgifter som samlas in och används är följande:
För behandlingen av framställningen:
- För- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress, samt alla
de personuppgifter som framställaren lämnar i sin framställning.
- För- och efternamn på de personer som stöder framställningarna samt
deras underskrifter.
För statistiska ändamål:
– Framställarens titel, ålderskategori och medborgarskap.
4. Om framställningen förklarats tillåtlig får personuppgifterna överlämnas till
- ledamöter av Europaparlamentet,
- Europeiska kommissionen,
- nationella myndigheter,
- Europeiska unionens råd,
- allmänheten.
5. Den registrerade har rätt att få tillgång till och korrigera sina egna
personuppgifter genom att kontakta den registeransvarige.
6. Framställningar är offentliga handlingar. Detta innebär att framställarens
identitet, det nummer framställningen fått och de personuppgifter som anges i
framställningen kan komma att

-

-

-

lämnas ut till de mottagare som förtecknas i punkt 4 i detta dokument,
nämnas på offentliga sammanträden i framställningsutskottet och
följaktligen även webbströmmas (vilket betyder att sammanträdena
kan ses av vem som helst på Europaparlamentets webbplats),
nämnas under ett plenarsammanträde och följaktligen även registreras i
det sammanträdesprotokoll som offentliggörs i Europeiska unionens
officiella tidning,
tillgängliggöras
på
Europaparlamentets
webbplats:
www.europarl.europa.eu.

Framställarna kan begära att identiteten inte lämnas ut, i den mån Europaparlamentets
arbetsordning medger det. Europaparlamentet betonar dock att varje medborgare –
trots att detta förfarande tillämpas – genom tillämpning av förordning
(EG) nr 1049/2001 har rätt att begära att de berörda personuppgifterna offentliggörs,
i enlighet med den förordningen. I sådana fall kan Europaparlamentet vara skyldigt att
offentliggöra de berörda personuppgifterna.
7. Rättslig grund för denna behandling är
- artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
- artiklarna 215 och 216 i Europaparlamentets arbetsordning.
8. Personuppgifter får lagras under det att framställningen behandlas och under
eventuella rättsliga förfaranden mot Europaparlamentet med anledning av
framställningen. Efter den perioden lagras framställningsärendena för
historiska ändamål, i enlighet med tillämpliga bestämmelser för historiskt
bevarande. I detta sammanhang kan det vara nödvändigt att lagra
personuppgifterna i framställningarna för historiska ändamål.
9. Den registrerade har rätt att när som helst vända sig till Europaparlamentets
uppgiftsskyddsombud – data-protection@ep.europa.eu – och Europeiska
datatillsynsmannen – edps@edps.europa.eu.

