DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parlamentul European se face în conformitate
cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 45/2001.
În conformitate cu articolele 11 și 12 din regulament, Parlamentul European furnizează
persoanelor vizate următoarele informații:


Operatorul este Parlamentul European
Direcția Generală Personal
Direcția A - Dezvoltarea resurselor umane
Unitatea de recrutare și transfer al personalului
Persoana desemnată drept responsabil:
Dl Pierre-Antoine BARTHELEMY
E-mail: AssistantsMEP.recruit@ep.europa.eu



Prelucrarea are drept scop gestionarea recrutării și, după caz, a concedierii asistenților
parlamentari acreditați.



În cadrul acestei prelucrări sunt utilizate date din categoria:
 datelor administrative ce permit identificarea candidaților;
 datelor necesare în vederea recrutării;
 datelor necesare în vederea concedierii, dacă este cazul (motive și decizie).

Vă aducem la cunoștință c ă documentele solicitate în cadrul recrutării vor fi colectate prin
intermediul aplicației PEOPLE și stocate în aplicația respectivă pe o perioadă de 6 luni.
Datele administrative vor fi stocate până la încheierea actualei legislaturi.


Destinatarii datelor sunt următorii:
 deputatul în cauză;
 Unitatea pentru drepturi individuale și remunerații;
 Unitatea de gestionare a resurselor financiare și de control;
 Unitatea pentru relațiile cu personalul;
 Unitatea pentru informatică și asistență TI din cadrul DG PERS;
 Unitatea de asistență parlamentară și cheltuieli generale ale deputaților (DG
FINS);
 Direcția pentru Proximitate, Asistență, Securitate și Siguranță.
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Atunci când este cazul:
 Serviciul Juridic, Unitatea de audit intern, Curtea de Conturi, OLAF,
Ombudsmanul European


Persoanele vizate își pot exercita drepturile de acces și de rectificare adresând o cerere
operatorului fie prin e-mail, fie prin intermediul formularului disponibil la următoarea
adresă:
http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/Autres/Formulaire_exercice_droits_E
N.doc



Temeiul juridic al procedurii este titlul VII din Regimul aplicabil celorlalți agenți.



Durata de stocare este următoarea:
 Dosarul aferent recrutării este stocat până la încheierea legislaturii ulterioare
recrutării.



În orice moment, persoanele vizate pot face apel la responsabilul cu protecția datelor
din cadrul Parlamentului European (data-protection@europarl.europa.eu) și la
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu).

2

