Meddelande om behandling av personuppgifter
Europaparlamentets behandling av personuppgifter regleras av artiklarna 15 och 16 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018.
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1)

Vem behandlar dina personuppgifter?

Europaparlamentet
fungerar som registeransvarig 1 och som
behandlingsansvarig fungerar sekretariatet
för utskottet
för
framställningar, företrätt av Leticia Zuleta de Reales Ansaldo.

Du kan kontakta den registeransvarige/enhetschefen med e-post till adressen
peti-secretariat@europarl.europa.eu, eller med vanlig post till adressen
European Parliament, Chair of the Committee on Petitions c/o PETI
Secretariat, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien.

2)

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att rätten att göra
framställningar ska förverkligas genom att framställningar och deras
underlag tas emot, genom att utskottet för framställningar behandlar
framställningar i enlighet med gällande förfarande, samt genom att
medborgarna får veta vilka beslut som fattats av utskottet för
framställningar.

3)

Vilken rättslig grund har behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandlingen består i artikel 227 i EUF-fördraget
och artiklarna 226–229 i Europaparlamentets arbetsordning.

4)

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar ditt förnamn, efternamn, din nationalitet, titel, ditt kön,
åldersintervall, din adress, e-postadress, ditt telefonnummer samt alla
andra personuppgifter om dig själv eller om tredje parter du gett i din
framställning, eller på ditt konto i framställningsportalen, eller i därpå
följande skriftväxling med utskottet för framställningar. Du bekräftar att alla
tredje personers personuppgifter som du inlämnat till Europaparlamentet
har förvärvats lagligen i enlighet med gällande nationell lagstiftning om
behandling av personuppgifter.

Med registeransvarig avses den offentliga myndighet som ensam eller tillsammans med andra bestämmer
ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Den registeransvarige företräds av
enhetschefen.

5)

Hur behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter inkommer antingen per post eller på elektronisk väg
och lagras i Europaparlamentets elektroniska applikationer för hantering av
framställningar. Om det krävs för att din framställning ska kunna följas upp
ordentligt kan vissa personuppgifter också komma att överföras till de
mottagare som finns omnämnda i punkt 7.

6)

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge framställningen behandlas
och under eventuella rättsliga förfaranden mot Europaparlamentet med
anledning av framställningen. Därefter lagras framställningsärendena i
pappersform för historiska ändamål, i enlighet med gällande
arkiveringsskyldigheter. Då kan det bli nödvändigt att lagra personuppgifter
i framställningarna för historiska ändamål. Personuppgifter som finns på
framställningsportalen, i sekretariatets system för hantering av
e-framställningar samt på Europaparlamentets webbplats lagras under två
valperioder, för att därefter arkiveras.

7)

Vem tar emot dina personuppgifter?

Om din framställning förklaras tillåtlig kan dina personuppgifter komma att
överföras till ledamöter av Europaparlamentet, EU:s institutioner och organ,
nationella myndigheter och varje övrig tredje part som kan tänkas bidra till
behandlingen av din framställning.

Vänligen observera att registrerade framställningar är offentliga handlingar.
Detta innebär att din identitet, tillsammans med det nummer som tilldelats
framställningen och de personuppgifter som ingår i den kan
1)
komma att avslöjas för de mottagare som finns nämnda i föregående
stycke, varjämte de också kan
2)
nämnas under offentliga sammanträden i framställningsutskottet och
följaktligen även webbströmmas (vilket betyder att sammanträdena
kan ses av vem som helst på Europaparlamentets webbplats), samt
3)
nämnas under ett plenarsammanträde och följaktligen föras till
sammanträdesprotokollet, som offentliggörs i Europeiska unionens
officiella tidning,
4)
och tillgängliggöras på Europaparlamentets webbplats.

Det oaktat kan du begära att få vara anonym, av omsorg om skyddet av ditt
privatliv. Då kommer din framställning att avidentifieras och alla andra som
kommer att få dina uppgifter kommer att underrättas om detta. Kom dock
ihåg att var och en med stöd av förordning (EG) nr 1049/2001 kan begära
att få sina personuppgifter offentliggjorda av parlamentet och att
parlamentet då kan bli skyldigt att tillmötesgå begäran.
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8)

Kommer dina personuppgifter att delges något tredjeland eller någon
internationell organisation?

Nej, dina personuppgifter kommer inte att delges något tredjeland eller
någon internationell organisation.

9)

Används det vid beslutsfattandet några automatiska processer2 eller någon
automatiskt profilering 3 som skulle kunna påverka dig?

Nej.

10)

Vilka rättigheter har du?

Du har följande rättigheter:
o
Rätt att komma åt dina personuppgifter.
o
Rätt att få dina personuppgifter korrigerade.
o
Rätt till radering.
o
Rätt att kontakta Europaparlamentets dataskyddsombud på
data-protection@europarl.europa.eu.
o
Rätt att lämna in ett klagomål till European Data Protection Supervisor
på edps@edps.europa.eu.

Alltså att beslutsfattandet går helt automatis kt, utan mänsklig medverkan. (Några teoretiska exempel:
Internetsidor valde olika alternativ som automatiskt kommer att uppföra dig på olika sändlistor där du får
motsvarande månatliga nyhetsbrev/ett automatiskt system används för korrigering av flervalsfr ågetest, varvid
testen godkänns utgående från antalet rätta svar.)
3 Vid profilering undersöks olika sidor av den enskildes personlighet, beteende, intressen och vanor, för att det
utgående från dessa ska göras förutsägelser eller fattas beslut. Profilering används för att analysera eller förutse
aspekter avseende den regi strerades arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser
eller intressen, pålitlighet eller beteende, vistelseort eller förflyttningar etc. (Ett teoretiskt exempel: uppgifter
insamlas i samband med användningen av sociala medier, och dina trender registreras, för att sedan användas
för nya/annorlunda prognoser om dig.)

