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Az alábbi információk a 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 15. és 16. cikkén alapulnak. 

1) Ki kezeli az Ön személyes adatait? 

Az adatkezelőként eljáró szerv az Európai Parlament1. Az Ön személyes adatainak 
ellenőrzéséért felelős szerv a Fiatalokkal Való Kapcsolattartás Osztálya, amelyet 
osztályvezetője képvisel. Ha üzenetet szeretne küldeni az adatkezelőnek, kérjük, az alábbi 
elektronikus címet használja: youth@europarl.europa.eu. 

2) Milyen célból kezelik az Ön személyes adatait? 

Személyes adatai feldolgozásának célja, hogy a kérdéseire választ kapjon.  

Mi az adatkezelés jogalapja? 

Az adatkezelés jogalapja az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja.  Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 24. cikke kimondja, hogy „minden uniós polgárnak 
lehetősége van arra, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 55. cikkének (1) bekezdésében 
említett nyelvek valamelyikén írásban forduljon az e cikkben vagy a szóban forgó szerződés 
13. cikkében említett bármely intézményhez vagy szervhez, és ugyanazon a nyelven kapjon 
választ”. 

3) Mely személyes adatok kezelésére kerül sor? 

 
Az Ön által kiválasztott és számunkra megadott e-mail-címét azért kezeljük, hogy válaszoljunk a 
megkeresésére. Ha Ön további személyes adatokat oszt meg velünk a kommunikáció során, azokat a 
csapat feldolgozza, de alapértelmezés szerint az e-mailen kívül más személyes adatra nincs szükség. 

 
 
 
 
 

1 Az adatkezelő a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározó 
közigazgatási hatóság, ükezeligynökség vagy egyéb testület. Az adatkezelőt az adott szervezeti egység vezetője 
képviseli. 



4) Miként történik az Ön személyes adatainak kezelése? 

Kérdésének tartalmát a csoport elemezni fogja, hogy a legjobb választ adja Önnek. Szükség 
esetén az intézmény más szolgálatai is igénybe vehetők. Az Ön e-mail-címét annak érdekében 
kezelik, hogy a feltett kérdésekre választ kapjon. 

Mennyi ideig őrzik meg az Ön személyes adatait? 

Az Ön személyes adatait az osztály e-mail-archívumában tároljuk a szokásos e-mail-megőrzési 
időszak alatt, amely a kézhezvételtől számított három hónap, és ezt követően automatikusan 
törlésre kerülnek. Az osztály ezen időszak alatt tárolja a személyes adatokat a megkeresések 
kezelése érdekében. 

5) Kik férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz? 

Tájékoztatáskérésének hatékony megválaszolása érdekében üzenetét adott esetben 
továbbíthatják az EP bármely másik egységéhez, a Europe Direct Tájékoztató Központhoz 
vagy az Európai Unió más illetékes szervezeti egységéhez megválaszolás vagy konzultáció 
céljából. 

6) Megosztják-e az Ön személyes adatait nem uniós országgal vagy 
nemzetközi szervezettel? 

Nem. Az Ön személyes adatait sem az Unió tagállamai közé nem tartozó országnak, sem 
nemzetközi szervezetnek nem adják meg. 

7) Sor kerül-e olyan automatizált eljárásokra2 és/vagy profilhasználatra3, amelyek 
Önt esetleg érintő döntéshozatalra szolgálnak? 

Nem. 

8) Ha a személyes adatokat nem Ön adta meg, akkor honnan származnak? 

Tárgytalan. 

9) Milyen jogok illetik meg Önt? 

• A személyes adataihoz való hozzáférés joga 
• Önnek joga van személyes adatainak helyesbítésére, és adott estben: 

o Önnek joga van saját személyes adatainak törlésére 
o Az adatkezelés korlátozásához való jog 
o Önnek joga van az adatkezelést kifogásolni 

• Az adathordozhatósághoz való jog 
• Önnek joga van felvenni a kapcsolatot az Európai Parlament adatvédelmi 

tisztviselőjével az alábbi e-mail-címen: data-protection@europarl.europa.eu 
• panaszt benyújtani az európai adatvédelmi biztoshoz a következő e-mail-

címen: edps@edps.europa.eu 
 

 
2 A döntéshozatal kizárólag automatizált eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül történik. 

3 Profilalkotási elemzések egy adott személy személyiségével, viselkedésével, érdeklődési körével és szokásaival  
összefüggésben, az illetőre vonatkozó előrejelzések készítése vagy vele kapcsolatos döntések meghozatala 
céljával. Az adatokat az érintett munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségi állapotára, személyes 
preferenciáira vagy érdeklődési körére, megbízhatóságára vagy viselkedésére, tartózkodási helyére vagy 
helyváltoztatásaira vonatkozó jellemzők elemzésére és előrejelzésére használják fel. 
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