Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji - obveščanje
Fields marked with * are mandatory.

Z izpolnitvijo spodnjih polj soglašate, da vas lahko obveščamo o dogodkih Evropskega parlamenta in
drugih relevantnih novicah. Zagotavljamo vam, da vas bomo obveščali odmerjeno in z občutkom, da se nas
ne boste naveličali.
* Ime:

* Priimek:

* Vaš email naslov:
Sem vnesite vaš email naslov, na katerega želite prejemati informacije o za vas relevantnih novicah in dogodkih
Evropskega parlamenta.

Prostovoljno, izrecno in informirano soglašam, da Evropski parlament (EP) moje kontaktne podatke
obdela v obsegu, ki je potreben, da mi pošilja informacije o novicah, dogodkih in obisku EP. Moji kontaktni
podatki se hranijo, dokler se ne odjavim z distribucijskega seznama.
Evropski parlament - Pisarna v Sloveniji
Dunajska 20
1000 Ljubljana
Tel.: 01 252 88 30
Fax: 01 252 88 40
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Izjava o varstvu osebnih podatkov
Upravljavec vaših osebnih podatkov je Evropski parlament, subjekt, odgovoren za obdelavo, pa je Pisarna Evropskega palramenta v
Sloveniji, ki jo zastopa Manja Toplak. Upravljavca/subjekt lahko kontaktirate na naslovu: epljubljana@ep.europa.eu . Vaši osebni podatki se
obdelujejo za namen obveščanja o dogodkih, novicah in siceršnjem dogajanju na področju Evropske Unije in Evropskega parlamenta.
Pravna podlaga za obdelavo je:
Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo)
Obdelujemo naslednje kategorije osebnih podatkov:
Ime
Priimek
Elektronski naslov
Vaši osebni podatki bodo shranjeni dokler obstaja namen obveščanja. Ni drugih prejemnikov vaših osebnih podatkov. Vaši osebni podatki ne
bodo posredovani državi, ki ni članica EU, ali drugi mednarodni organizaciji.
Imate naslednje pravice:
pravico dostopa do vaših osebnih podatkov,
pravico do popravka vaših osebnih podatkov,
pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov,
pravico do omejitve obdelave,
pravico do prenosljivosti podatkov,
pravico do ugovora obdelavi,
pravico, da kadar koli prekličete svojo privolitev, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve
izvajala do njenega preklica,
pravico do stika z uradno osebo Evropskega parlamenta za varstvo podatkov na naslovu data-protection@europarl.europa.eu,
pravico do pritožbe pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov na naslovu edps@edps.europa.eu.
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