
 
 
 

 
Parlament Europejski 
Centrum Młodzieży 
Oświadczenie o ochronie prywatności 
 

Poniższe informacje opierają się na art. 15 i 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. 

1) Kto przetwarza Twoje dane osobowe? 

Rolę administratora danych1 pełni Parlament Europejski. Jednostką odpowiedzialną za 
administrację danymi osobowymi jest Dział ds. Młodzieży reprezentowany przez kierownika 
działu. Wiadomości do administratora danych można wysyłać na adres: 
youth@europarl.europa.eu. 

2) W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe będą przetwarzane, by odpowiadać na Twoje zapytania.  

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych? 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/1725. 
Artykuł 24 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że „Każdy obywatel Unii może 
zwracać się pisemnie do każdej instytucji lub organu określonego w niniejszym artykule lub w 
artykule 13 Traktatu o Unii Europejskiej w jednym z języków wskazanych w artykule 55 ustęp 
1 tego Traktatu oraz otrzymywać odpowiedź w tym samym języku”. 

3) Jakie dane osobowe są przetwarzane? 

 
Przetwarzać będziemy podany przez Ciebie adres e-mail, by odpowiadać na Twoje zapytania. Jeżeli 
kontaktując się z nami, podałeś też inne dane osobowe, zespół je przetworzy, jednak co do zasady 
oprócz adresu e-mail nie są wymagane żadne inne dane osobowe. 

 
 
 
 
 

1 Administrator danych to organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi 
podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratora reprezentuje kierownik 
danego organu. 



4) W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Zespół przeanalizuje treść Twojego zapytania, by jak najlepiej na nie odpowiedzieć. W razie 
potrzeby skonsultuje się z innymi działami instytucji. Aby odpowiedzieć na zapytanie, 
przetworzy Twój adres e-mail. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe będą przechowywane w działowym archiwum e-mail przez 
standardowy okres przechowywania wiadomości, który wynosi trzy miesiące od daty ich 
otrzymania, po czym zostaną automatycznie usunięte. Dział przechowuje dane osobowe 
przez ten czas do celów rozpatrywania zapytań. 

5) Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych? 

Aby jak najlepiej odpowiedzieć na Twoje zapytanie, możemy przesłać Twoją wiadomość do 
innego działu PE, sieci Europe Direct czy innego serwisu Unii Europejskiej w celu konsultacji 
lub uzyskania odpowiedzi. 

6) Czy Twoje dane osobowe zostaną udostępnione państwom spoza UE lub 
organizacjom międzynarodowym? 

Nie, Twoje dane osobowe nie zostaną udostępnione państwom spoza UE ani organizacjom 
międzynarodowym. 

7) Czy przy podejmowaniu decyzji, które mogą Cię dotyczyć, stosuje się 
jakiekolwiek procesy zautomatyzowane2 lub profilowanie3? 

Nie. 

8) Jeśli danych osobowych nie pozyskano od Ciebie, skąd one pochodzą? 

Nie dotyczy. 

9) Jakie prawa Ci przysługują? 

• Prawo dostępu do swoich danych osobowych 
• Prawo do sprostowania swoich danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach: 

o Prawo do usunięcia swoich danych osobowych 
o Prawo do ograniczenia przetwarzania 
o Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do przenoszenia danych 
• Prawo do skontaktowania się z inspektorem ochrony danych w Parlamencie 

Europejskim pod adresem data-protection@europarl.europa.eu 
• Prawo do wniesienia skargi do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 

pod adresem edps@edps.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Podejmowanie decyzji wyłącznie w sposób zautomatyzowany i bez ludzkiej ingerencji. 

3 Profilowanie to analiza aspektów osobowości, zachowania, zainteresowań i zwyczajów danej osoby 
przeprowadzana z myślą o przewidywaniach lub decyzjach dotyczących tej osoby. Profilowanie wykorzystuje się 
do analizowania lub przewidywania wyników osiąganych przez osobę, której dotyczą dane, w dziedzinie pracy, 
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finansów, zdrowia, osobistych upodobań lub zainteresowań, rzetelności lub zachowania, miejsca pobytu lub jego 
zmiany itp. 
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