
 
 
 

 
Evropský parlament 
Platforma pro mládež Youth Hub 
Prohlášení o ochraně osobních údajů 
 

Následující informace vycházejí z článku 15 a 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/1725 ze dne 23. října 2018. 

1) Kdo zpracovává Vaše osobní údaje? 

Evropský parlament působí jako správce údajů1. Subjektem odpovědným za kontrolu Vašich 
osobních údajů je oddělení pro mládež zastoupené jeho vedoucím. Chcete-li zaslat zprávu 
správci údajů, použijte tuto e-mailovou adresu: youth@europarl.europa.eu. 

2) Za jakým účelem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány? 

Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytování odpovědí na Vaše otázky.  

Jaký je právní základ pro zpracování údajů? 

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725.  
Článek 24 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že „každý občan Unie se může písemně 
obracet na kterýkoli z orgánů nebo institucí uvedených v tomto článku nebo v článku 13 
Smlouvy o Evropské unii v jednom z jazyků uvedených v čl. 55 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii 
a obdržet odpověď ve stejném jazyce“. 

3) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány? 

 
Zpracujeme Vaši e-mailovou adresu, kterou s námi komunikujete, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy. 
Pokud s námi ve své komunikaci sdílíte další osobní údaje, náš tým je bude zpracovávat, ale ve 
výchozím nastavení se nevyžadují žádné další osobní údaje kromě e-mailu. 

 
 
 
 
 

1 Správcem je orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými subjekty určuje 
účel a prostředky zpracování osobních údajů. Správce je zastupován vedoucím organizačního celku. 



4) Jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány? 

Náš tým vyhodnotí obsah vašeho dotazu, abychom Vám mohli odpovědět co nejlépe. 
V případě potřeby mohou být konzultovány i jiné útvary Parlamentu. Vaši e-mailovou adresu 
budeme zpracovávat, abychom Vám mohli zodpovědět Vaše otázky. 

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uchovávány? 

Vaše osobní údaje budou uloženy v e-mailových archivech oddělení po standardní dobu 
uchovávání e-mailů, která je tři měsíce ode dne přijetí a po jejímž uplynutí jsou e-maily 
automaticky vymazány. Oddělení během této doby uchovává osobní údaje za účelem 
zpracování dotazů. 

5)  Komu můžeme zaslat Vaše osobní údaje? 

Aby mohl být Váš dotaz rychle zodpovězen, může být Vaše zpráva postoupena k odpovědi či 
konzultaci jakékoli jiné službě EP, službě Europe Direct či jinému příslušnému útvaru Evropské 
unie. 

6) Budou Vaše osobní údaje sdíleny se zemí, která není členem EU, nebo 
s mezinárodní organizací? 

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny se zemí, která není členem EU, ani s mezinárodní 
organizací. 

7) Je pro přijímání rozhodnutí, která na Vás mohou mít dopad, používáno 
automatizované zpracování údajů2 a/nebo profilování3? 

Ne. 

8) Jestliže nejste poskytovatelem svých osobních údajů, odkud byly získány? 

Tato možnost se nevyužívá. 

9) Jakými právy disponujete? 

• Právo na přístup ke svým osobním údajům 
• Právo na opravu svých osobních údajů a případně: 

o Právo na smazání svých osobních údajů 
o Právo na omezení zpracování údajů 
o Právo na vyjádření námitky ke zpracování svých osobních údajů 

• Právo na přenositelnost údajů 
• Právo kontaktovat inspektora ochrany údajů Evropského parlamentu na 

adrese data- protection@europarl.europa.eu 
• Právo podat stížnost k evropskému inspektorovi ochrany údajů na 

adreseedps@edps.europa.eu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Přijímání rozhodnutí výhradně automatizovanými prostředky bez zapojení lidského faktoru. 

3 Profilováním se analyzují osobnostní rysy, chování, zájmy a zvyky jednotlivce s cílem vytvořit o něm predikci 
nebo ve vztahu k němu učinit rozhodnutí. Tento postup se používá za účelem analýzy či předvídání aspektů 
souvisejících s pracovním výkonem subjektu údajů, jeho ekonomickou situací, zdravotním stavem, osobn í mi 
preferencemi nebo zájmy, spolehlivostí nebo chováním, místem pobytu či pohybu apod. 
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