
 
 
 

 
Európsky parlament 
Platforma pre mládež Youth Hub 
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 
 

Nasledujúce informácie vychádzajú z článkov 15 a 16 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018. 

1) Kto spracúva vaše osobné údaje? 

Európsky parlament koná ako prevádzkovateľ1. Za kontrolu vašich osobných údajov 
zodpovedá oddelenie pre kontakt s mládežou zastúpené vedúcim oddelenia. Ak si želáte 
poslať správu prevádzkovateľovi, použite, prosím, túto e-mailovú adresu: 
youth@europarl.europa.eu. 

2) Aký je účel spracúvania vašich osobných údajov? 

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účely odpovedania na vaše otázky.  

Aký je právny základ spracúvania? 

Právnym základom spracúvania je článok 5 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1725.  V článku 
24 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že „každý občan Únie sa môže písomne 
obrátiť na ktorúkoľvek z inštitúcií alebo orgánov uvedených v tomto článku alebo v článku 13 
Zmluvy o Európskej únii v jednom z jazykov uvedených v článku 55 ods. 1 Zmluvy o Európskej 
únii a dostať odpoveď v tom istom jazyku“. 

3) Ktoré osobné údaje sa spracúvajú? 

 
Spracujeme vašu e-mailovú adresu, ktorú si vyberiete na komunikáciu s nami s cieľom odpovedať na vaše 
otázky. Ak nám vo svojej komunikácii poskytnete dodatočné osobné údaje, tím ich spracuje, ale 
štandardne sa nevyžadujú žiadne ďalšie osobné údaje okrem e-mailu. 

 
 
 
 
 

1 Prevádzkovateľ je príslušný orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými 
určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľa zastupuje vedúci subjektu. 



4) Ako sa budú vaše osobné údaje spracúvať? 

Obsah vašej žiadosti bude tím analyzovať, aby vám poskytol najlepšiu odpoveď. V prípade 
potreby možno konzultovať s inými útvarmi inštitúcie. Vaša e-mailová adresa bude 
spracovaná s cieľom odpovedať na vašu otázku. 

Ako dlho sa budú vaše osobné údaje uchovávať? 

Vaše osobné údaje budú uchované v e-mailových archívoch oddelenia počas štandardného 
obdobia uchovávania e-mailov, ktoré je tri mesiace od dátumu prijatia, po ktorom sa 
automaticky vymažú. Oddelenie uchováva osobné údaje počas tohto obdobia na účely 
spracovania žiadostí o informácie. 

5) Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov? 

V záujme riadneho vybavenia vašej žiadosti môže byť vaša správa postúpená na odpoveď 
alebo konzultáciu akémukoľvek inému útvaru EP, službe Europe Direct alebo inej relevantnej 
službe Európskej únie. 

6) Budú vaše osobné údaje k dispozícii krajine, ktorá nie je členom EÚ, alebo 
medzinárodnej organizácii? 

Nie, vaše osobné údaje nebudú k dispozícii krajine, ktorá nie je členom EÚ, ani 
medzinárodnej organizácii. 

7) Používajú sa na prijímanie rozhodnutí automatizované procesy2 a/alebo 
profilovanie3, ktoré by na vás mohli mať dosah? 

Nie. 

8) Ak neboli osobitné údaje získané od vás, čo je ich zdroj? 

Neuvádza sa. 

9) Aké práva máte? 

• Právo na prístup ku svojim osobným údajom 
• Právo na prípadnú opravu svojich osobných údajov 

o Právo na vymazanie svojich osobných údajov 
o Právo na obmedzenie spracúvania 
o Právo namietať proti spracúvaniu 

• Právo na prenosnosť údajov 
• Právo obrátiť sa na úradníka Európskeho parlamentu pre ochranu údajov na 

adrese data-protection@europarl.europa.eu 
• Právo podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu 

údajov na adrese edps@edps.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Rozhodovanie výlučne prostredníctvom automatizovaných prostriedkov a bez akéhokoľvek ľudského zásahu. 

3 V rámci profilovania sa analyzujú aspekty osobnosti, správania, záujmov a zvykov jednotlivca s cieľom vypracovať  
predpovede alebo rozhodnutia o nich. Využíva sa na analýzu alebo prognózu aspektov týkajúcich sa pracovnej  
výkonnosti dotknutej osoby, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií alebo záujmov, 

mailto:data-protection@europarl.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu


spoľahlivosti alebo správania, lokalizácie alebo pohybu atď. 
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