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ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилагат по отношение на обработката
на лични данни от страна на Европейския парламент.

Съгласно членове 11 и 12 от регламента Европейският парламент предоставя на
субектите на данни следната информация:

 Контролиращият орган е Европейският парламент

Генерална дирекция за персонала
Дирекция А – Развитие на човешките ресурси
Отдел за назначаване и преместване на персонала
Отговарящ служител:
Г-н Пиер-Антоан БЕРТЕЛЕМИ
Електронна поща: AssistantsMEP.recruit@ep.europa.eu

 Целта на тази обработка е да се администрира назначаването и – по
целесъобразност, освобождаването от длъжност на акредитираните
парламентарни сътрудници.

 Категориите данни, използвани в рамките на обработката, са:

 административни данни, позволяващи идентифицирането на кандидатите;

 данните, необходими за назначаването;

 данните, необходими за освобождаването от длъжност, по
целесъобразност (мотиви и решение).

Следва да се отбележи, че документите, изисквани в рамките на назначаването, се
събират чрез приложението PEOPLE и се съхраняват в него за срок от 6 месеца.

Административните данни се съхраняват до края на текущия парламентарен
мандат.

 Получатели на данните са:

 съответният член на ЕП

 Отдел за индивидуални права и възнаграждения на служителите

 Отдел за финансово управление и проверки

 Отдел за връзки със служителите

 Отдел за информационни технологии на DG PERS

 Отдел за парламентарно подпомагане (DG FINS)
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 Дирекция за дейност на място и подпомагане, сигурност и безопасност

По целесъобразност:

 правната служба, вътрешният одитор, Сметната палата, ОЛАФ,
европейският омбудсман;

 Субектите на данни могат да упражнят правото си на достъп и коригиране, като
отправят искане до контролиращия орган посредством формуляра на адрес:
http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/Autres/Formulaire_exercice_droits_E
N.doc.

 Правното основание на тази процедура е дял VІІ от Условията за работа на
другите служители на Съюза.

 Сроковете на съхранение са следните:

 Досието относно назначаването се съхранява до края на парламентарния
мандат, следващ назначаването.

 Субектите на данни могат да се обърнат по всяко време към длъжностното лице
за защита на данните на Европейския парламент data-
protection@europarl.europa.eu и към Европейския надзорен орган по защита на
данните edps@edps.europa.eu.


