
 
 
 

 
Europa-Parlamentet 
Youth Hub 
Databeskyttelseserklæring 
 

Følgende oplysninger er baseret på artikel 15 og 16 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018. 

1) Hvem behandler dine personoplysninger? 

Europa-Parlamentet er at anse for den dataansvarlige1. Den enhed, der har ansvaret for 
kontrollen med dine personoplysninger, er Enheden for Kontakt med Unge, repræsenteret 
ved dens kontorchef. Henvendelse til den dataansvarlige sker via e-mailadressen: 
youth@europarl.europa.eu. 

2) Hvad er formålet med behandlingen af dine personoplysninger? 

Dine personoplysninger vil blive behandlet som led i at besvare dine forespørgsler.  

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen? 

Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 5, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/1725. 
Artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsætter, at "enhver 
unionsborger kan skrive til enhver af de institutioner eller organer, der er nævnt i denne 
artikel eller i artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Union, på et af de i artikel 55, stk. 1, i 
nævnte traktat nævnte sprog og få svar på samme sprog". 

3) Hvilke personoplysninger bliver behandlet? 

Den e-mailadresse, du vælger til at udveksle forespørgsler og svar med os, vil blive 
behandlet. Hvis du deler yderligere personoplysninger med os i din kommunikation, vil vi 
også behandle disse, men som udgangspunkt er der ikke behov for andre 
personoplysninger end e-mailadressen. 

 
 
 
 
 

1 En dataansvarlig er en offentlig myndighed, institution eller andet organ, som alene eller sammen med andre 
afgør, til hvilke formål og med hvilke midler der må foretages behandling af personoplysninger. Den 
dataansvarlige er repræsenteret ved enhedens leder. 



4) Hvordan vil dine personoplysninger blive behandlet? 

Vores team vil gennemgå din forespørgsel med henblik på at komme med en optimal 
besvarelse. Andre af Parlamentets tjenestegrene vil om nødvendigt blive konsulteret. Din e-
mailadresse vil blive behandlet som led i besvarelsen af din forespørgsel. 

Hvor længe vil dine personoplysninger blive opbevaret? 

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i enhedens e-mailarkiv i den gængse 
opbevaringsperiode for e-mails, som er tre måneder fra modtagelsesdatoen, hvorefter de 
automatisk slettes. Enheden lagrer personoplysninger i denne periode for at behandle 
forespørgsler. 

5) Hvem modtager dine personoplysninger? 

Din forespørgsel vil med henblik på effektiv behandling eventuelt blive fremsendt til 
besvarelse eller for at indhente bistand til andre af Parlamentets tjenestegrene, Europe 
Direct eller andre relevante EU-organer. 

6) Vil dine personoplysninger blive delt med et land uden for EU eller med en 
international organisation? 

Nej, dine personoplysninger vil ikke blive delt med et land uden for EU eller med en 
international organisation. 

7) Anvendes der automatisk databehandling2 og/eller dataprofiltegning3 til at 
træffe afgørelser, som kan påvirke dig? 

Nej. 

8) Hvis personoplysningerne ikke kommer fra dig, hvor kommer de så fra? 

Ikke relevant. 

9) Hvilke rettigheder har du? 

• Ret til indsigt i dine personoplysninger 
• Ret til berigtigelse af dine personoplysninger og, hvor det er relevant: 

o Ret til sletning af dine personoplysninger 
o Ret til begrænsning af behandling 
o Ret til at gøre indsigelse mod behandling 

• Ret til dataportabilitet 
• Ret til at kontakte Europa-Parlamentets databeskyttelsesansvarlige på data-

protection@europarl.europa.eu 
• Ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse på edps@edps.europa.eu 
 
 
 
 
 
 

 
2 Hvor afgørelser træffes alene ved automatik og uden menneskelig indblanding. 

3 Ved dataprofiltegning analyseres aspekter af en persons personlighed, adfærd, interesser og vaner med henblik 
på at lave forudsigelser eller træffe afgørelser om dem. Dette anvendes til at analysere eller forudsige aspekter 
vedrørende den registreredes arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer eller 
interesser, pålidelighed eller adfærd, placering eller bevægelser osv. 
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