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Informațiile care urmează se bazează pe articolele 15 și 16 din Regulamentul (UE) 2018/1725 
al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018. 

1) Cine vă prelucrează datele cu caracter personal? 

Parlamentul European joacă rolul de operator de date1. Entitatea responsabilă cu controlul 
datelor dumneavoastră cu caracter personal este Unitatea pentru comunicarea cu tinerii, 
reprezentată de șeful său. Pentru a trimite un mesaj operatorului de date, vă rugăm să 
utilizați următoarea adresă: youth@europarl.europa.eu. 

2) În ce scop sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pentru a răspunde la întrebările 
pe care le adresați.  

Care este temeiul juridic al prelucrării? 

Temeiul juridic al prelucrării este articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 
2018/1725. Articolul 24 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că „Orice 
cetățean al Uniunii se poate adresa în scris oricăreia dintre instituțiile sau organismele 
menționate la prezentul articol sau la articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană într-
una dintre limbile menționate la articolul 55 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană și poate primi un răspuns redactat în aceeași limbă”. 

3) Care sunt datele cu caracter personal prelucrate? 

 
Vă vom prelucra adresa de e-mail pe care ați ales să o comunicați pentru a răspunde la întrebările 
dumneavoastră. Dacă ne faceți cunoscute alte date cu caracter personal în comunicarea 
dumneavoastră, acestea vor fi prelucrate de echipă, dar, în mod implicit, nu sunt necesare alte date 
cu caracter personal cu excepția adresei de e-mail. 

 
 
 
 
 

1 Un operator de date este o autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu alte 
autorități, stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal. Operatorul este reprezentat de 
șeful entității. 



4) Cum vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Echipa va analiza conținutul întrebării dumneavoastră pentru a vă oferi cel mai bun răspuns. 
Dacă este necesar, pot fi consultate alte servicii ale instituției. Adresa dumneavoastră de e-
mail va fi prelucrată pentru a răspunde la întrebare. 

Cât timp vor fi păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în arhivele de e-mail ale unității 
pentru perioada standard de păstrare a e-mailurilor, care este de trei luni de la data primirii; 
după această dată, ele sunt șterse automat. Unitatea stochează date cu caracter personal în 
această perioadă pentru a trata cererile de informații. 

5) La cine vor ajunge datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Din dorința de a răspunde la întrebarea dumneavoastră în mod eficient, este posibil ca mesajul 
dumneavoastră să fie transmis către orice alt serviciu al PE, Europe Direct sau alt serviciu 
competent al Uniunii Europene. 

6) Vor fi comunicate datele dumneavoastră cu caracter personal unei țări 
terțe sau unei organizații internaționale din afara UE? 

Nu, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi comunicate unei țări terțe sau unei 
organizații internaționale din afara UE. 

7) Sunt utilizate procese2 și/sau creări de profiluri3 automatizate pentru a lua 
decizii care v-ar putea afecta? 

Nu. 

8) Dacă datele cu caracter personal nu au fost obținute de la dumneavoastră, atunci care este 
sursa lor? 

Nu se aplică. 

9) Ce drepturi aveți? 

• Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal 
• Dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și, dacă este cazul: 

o Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal 
o Dreptul la restricționarea prelucrării 
o Dreptul de obiecție împotriva prelucrării 

• Dreptul la portabilitatea datelor 
• Dreptul de a contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul 

Parlamentului European la adresa data-protection@europarl.europa.eu 
• Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția 

Datelor la adresa edps@edps.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Luarea unei decizii exclusiv prin mijloace automatizate și fără participare umană. 

3 Aspecte legate de crearea de profiluri de personalitate, comportament, interese și obiceiuri ale unei persoane  
pentru a face predicții sau pentru a lua decizii cu privire la acestea. Utilizată pentru a analiza sau prezice aspecte 

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


privind performanțele persoanei vizate la locul de muncă, situația sa economică, starea de sănătate, preferințele 
sau interesele personale, fiabilitatea sau comportamentul, locația sau deplasările etc. 


	1) Cine vă prelucrează datele cu caracter personal?
	2) În ce scop sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal?
	Care este temeiul juridic al prelucrării?
	3) Care sunt datele cu caracter personal prelucrate?
	4) Cum vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal?
	Cât timp vor fi păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal?
	5) La cine vor ajunge datele dumneavoastră cu caracter personal?
	6) Vor fi comunicate datele dumneavoastră cu caracter personal unei țări terțe sau unei organizații internaționale din afara UE?
	7) Sunt utilizate procese2 și/sau creări de profiluri3 automatizate pentru a lua decizii care v-ar putea afecta?
	8) Dacă datele cu caracter personal nu au fost obținute de la dumneavoastră, atunci care este sursa lor?
	9) Ce drepturi aveți?

