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 Państwa dane osobowe?

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Parlament Europejski pełni rolę administratora danych, a jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przetwarzanie
danych jest Dział ds. Kontaktów ze Społeczeństwem Obywatelskim reprezentowany przez kierownika działu.
Z
administratorem/jednostką
administracyjną
można
kontaktować
się
pod
adresem
CitizensPrize@europarl.europa.eu.
W jakim celu są przetwarzane Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wyłonienia laureatów Europejskiej Nagrody Obywatelskiej.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
Podstawa prawna: Decyzja Prezydium z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Europejskiej Nagrody
Obywatelskiej wraz z późniejszymi zmianami obejmującymi zmianę regulaminu przyjętą na posiedzeniu Prezydium
w dniu 10 lutego 2020 r.
Jakie dane osobowe są przetwarzane?
Gromadzone są wszystkie dane wymienione we wniosku/formularzu zgłoszenia kandydatur: tytuł
(nieobowiązkowy),
imię
(obowiązkowe),
nazwisko
(obowiązkowe),
nazwa
grupy
obywateli/stowarzyszenia/organizacji (obowiązkowa, jeśli dotyczy), adres (ulica, nr domu, nr lokalu itp.,
obowiązkowy),
dzielnica/rejon/gmina
(nieobowiązkowe),
miasto/miejscowość/wieś
(obowiązkowe),
województwo/powiat (nieobowiązkowe), kraj (obowiązkowy), numer telefonu kontaktowego (z numerem
kierunkowym danego kraju, obowiązkowy), adres e-mail (obowiązkowy), adres strony internetowej
(nieobowiązkowy).
W jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe?
Państwa dane będą wykorzystywane do celów procedury wyboru, głównie w celu skontaktowania się z Państwem
w trakcie procedury rozpatrywania wniosków/ formularzy zgłoszenia kandydatur i procedury wyboru, a także w celu
Państwa ewentualnego udziału w ceremonii wręczenia nagród.
Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane do końca 2021 r., tak aby mogły być wykorzystywane do wyżej
wymienionych celów w trakcie całego rocznego cyklu działań związanych z przyznawaniem nagrody. Po tym
terminie dane będą przechowywane przez okres 10 lat wyłącznie do celów spraw dotyczących odebrania nagrody
zgodnie z art. 9 regulaminu. Dodatkowo mogą zostać Państwo poproszeni o potwierdzenie, że życzą sobie
Państwo, aby Parlament Europejski, korzystając z danych podanych w formularzu wniosku, kontaktował się z
Państwem w innych celach.
Kim są odbiorcy Państwa danych osobowych?
Odbiorcami Państwa danych osobowych są właściwe jury krajowe, kapituła i pracownicy Parlamentu Europejskiego
zajmujący się administrowaniem działaniami związanymi z nagrodą.
Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane państwu niebędącemu członkiem Unii lub organizacji
międzynarodowej?
Nie, Państwa dane osobowe nie będą udostępniane państwu niebędącemu członkiem Unii ani organizacji
międzynarodowej.

8. Czy do podejmowania decyzji, które mogą mieć wpływ na Państwa osobę, stosuje się jakiekolwiek procesy
zautomatyzowane1 lub profilowanie2?
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}.
2 Przy profilowaniu analizowane są aspekty osobowości, zachowania, zainteresowań i przyzwyczajeń danej osoby do celów przewidywania
lub podejmowania decyzji mających związek z tą osobą. Przy tym analizuje i przewiduje się aspekty dotyczące m.in. efektów pracy podmiotu
danych, jego sytuacji finansowej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, miejsca pobytu,
przemieszczania się {Przykład teoretyczny: Przy korzystaniu z narzędzi mediów społecznościowych gromadzone są dane i rejestrowane
tendencje. Dane te są następnie wykorzystywane do tworzenia nowych/odmiennych prognoz dotyczących użytkownika}.
1

Nie.
9. Z jakiego źródła pochodzą dane osobowe, jeśli to nie Państwo je przekazali?
Nie dotyczy.
10. Jakie prawa Państwu przysługują?
Przysługują Państwu następujące prawa:
o prawo do skorygowania swoich danych osobowych;
o prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
o prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
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.

