
Erklæring om databeskyttelse 

1. Kommissærens webformular på Europa 

Når du stiller et spørgsmål, vil dine personoplysninger blive registreret og viderebehandlet til 
de formål, der er beskrevet i punkt 2. Postenheden i Generalsekretariatets afdeling for 
forvaltning af post og dokumenter er ansvarlig for webformularen. 

Da webformularen indsamler og viderebehandler personoplysninger, er den omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilket formål og med hvilke 
tekniske hjælpemidler? 

Vi indsamler og viderebehandler følgende personoplysninger: 

Fornavn, efternavn og e-mail-adresse (skal oplyses). 

Vi behandler personoplysninger for at overholde bestemmelserne i  den administrative 
adfærdskodeks, som siger, at Kommissionen skal besvare forespørgsler på den mest 
hensigtsmæssige måde og så hurtigt som muligt. Når du sender et spørgsmål via 
webformularen, indsamler vi kun de personoplysninger, der er nødvendige for at svare. Alle 
personoplysninger og selve spørgsmålet behandles i Kommissionens e-mail-system, som kun 
en begrænset gruppe af brugere har adgang til ved hjælp af brugernavn og password. 

Oplysningerne genbruges ikke til uforenelige formål, og EU videregiver ikke dine 
personoplysninger til direkte markedsføring. 

3. Hvor længe gemmer vi dine oplysninger? 

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at behandle og følge op 
på dit spørgsmål. 

4. Kontaktoplysninger 

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af din e-mail og personopIysningerne deri, skal du 
bare lade dem indgå i din mail. 

5. Klager 

Eventuelle klager kan sendes til den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:EN:PDF
http://ec.europa.eu/civil_society/code/dealing_en.htm
http://ec.europa.eu/civil_society/code/dealing_en.htm
http://europa.eu/institutions/others/edps/index_en.htm
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