
 
 
 

 
Evropski parlament 
Vozlišče za mlade 
Izjava o varstvu osebnih podatkov 
 

Informacije v nadaljevanju temeljijo na členih 15 in 16 Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018. 

1) Kdo obdeluje vaše osebne podatke? 

Evropski parlament je upravljavec1. Subjekt, ki dejansko upravlja vaše osebne podatke, je 
oddelek za odnose z mladimi, ki ga zastopa njegov vodja. Če želite poslati sporočilo 
upravljavcu podatkov, pošljite e-poštno sporočilo na naslov: youth@europarl.europa.eu. 

2) Zakaj se vaši osebni podatki obdelujejo? 

Vaši osebni podatki se obdelujejo zato, da lahko odgovorimo na vaše poizvedbe.  

Na kateri pravni podlagi se podatki obdelujejo? 

Pravna podlaga za obdelavo je člen 5(1)(a) Uredbe (EU) 2018/1725.  Člen 24 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije določa: „Vsak državljan Unije ima pravico pisati kateri koli instituciji 
ali organu iz tega člena ali člena 13 Pogodbe o Evropski uniji v enem od jezikov, omenjenih v 
členu 55(1) navedene pogodbe, in prejeti odgovor v istem jeziku.“ 

3) Kateri osebni podatki se obdelujejo? 

 
Obdelali bomo vaš elektronski naslov, ki ste ga izbrali za komuniciranje z nami, da bomo odgovorili 
na vaša vprašanja. Če v sporočilu z nami delite še druge osebne podatke, jih bo ekipa obdelala, 
vendar poleg elektronskega sporočila ne potrebujemo nobenih drugih osebnih podatkov. 

 
 
 
 
 

1 Upravljavec je pristojni javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi 
določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov. Upravljavca zastopa vodja subjekta. 



4) Kako se bodo vaši osebni podatki obdelovali? 

Ekipa bo analizirala vašo poizvedbo, da boste dobili najboljši možen odgovor. Po potrebi se 
bo posvetovala z drugimi službami institucije. Da bomo lahko odgovorili na vašo poizvedbo, 
bomo obdelali vaš elektronski naslov. 

Kako dolgo bodo vaši osebni podatki shranjeni? 

Oddelek bo vaše osebne podatke hranil v arhivu elektronske pošte tri mesece od datuma 
prejema, kar je standardno obdobje hrambe elektronske pošte, nato pa bodo samodejno 
izbrisani. Oddelek v tem obdobju osebne podatke hrani, da odgovarja na poizvedbe. 

5) Kdo so prejemniki vaših osebnih podatkov? 

Da bi lahko na vašo poizvedbo hitro odgovorili, bomo vaše sporočilo morda posredovali v 
posvet drugi službi EP, centru Europe Direct ali drugi ustrezni službi Evropske unije, ki bo nanj 
odgovorila. 

6) Ali bodo vaši osebni podatki posredovani državi, ki ni članica EU, ali 
mednarodni organizaciji? 

Ne, vaši osebni podatki ne bodo posredovani državi, ki ni članica EU, ali mednarodni 
organizaciji. 

7) Ali se za sprejemanje odločitev, ki bi lahko vplivale na vas, uporabljajo 
avtomatizirani postopki2 in/ali profiliranje3? 

Ne. 

8) Če osebnih podatkov niste posredovali sami, od kod prihajajo? 

Ni relevantno. 

9) Kakšne pravice imate? 

• Pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, 
• pravico do popravka svojih osebnih podatkov, po potrebi pa še 

o pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov, 
o pravico do omejitve obdelave podatkov, 
o pravico do ugovora obdelavi podatkov, 

• pravico do prenosljivosti podatkov, 
• pravico do stika z uradno osebo Evropskega parlamenta za varstvo 

podatkov (data-protection@europarl.europa.eu), 
• pravico do vložitve pritožbe pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov 

(edps@edps.europa.eu). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Odločanje izključno z avtomatiziranimi sredstvi in brez sodelovanja ljudi. 

3 Pri profiliranju se za predvidevanje ali odločanje o posameznikih preučijo vidiki osebnosti, vedenja, interesov in 
navad, ki se uporabljajo za analizo ali predvidevanje delovanja posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnih preferenc ali interesov, zanesljivosti ali vedenja, lokacije 
ali gibanja itd. 
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