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ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Με βάση τα άρθρα 11 και 12 του κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει στους
ενδιαφερομένους τις ακόλουθες πληροφορίες:

 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Γενική Διεύθυνση Προσωπικού
Διεύθυνση Α - Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων
Μονάδα Πρόσληψης και Μετάθεσης Προσωπικού
Άτομο που έχει ορισθεί υπεύθυνο:
ο κ. Pierre-Antoine BARTHELEMY
Ηλ. ταχυδρομείο: AssistantsMEP.recruit@ep.europa.eu

 Σκοπός της επεξεργασίας είναι η διαχείριση των προσλήψεων και, κατά περίπτωση, η
απόλυση των διαπιστευμένων βοηθών των βουλευτών.

 Οι κατηγορίες δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής
είναι:

 τα διοικητικά δεδομένα που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση των
υποψηφίων·

 τα απαραίτητα για την πρόσληψη δεδομένα

 τα απαραίτητα για την απόλυση δεδομένα, κατά περίπτωση (λόγοι και
απόφαση)

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα έγγραφα που ζητούνται στο πλαίσιο της πρόσληψης θα
συλλέγονται μέσω της εφαρμογής PEOPLE και θα αποθηκεύονται σε αυτή την εφαρμογή
για διάστημα 6 μηνών.

Τα διοικητικά δεδομένα θα αποθηκεύονται έως το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής
περιόδου.

 Παραλήπτες των δεδομένων είναι:

 ο ενδιαφερόμενος βουλευτής

 η Μονάδα Ατομικών Δικαιωμάτων και Αποδοχών

 η Μονάδα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Πόρων και Ελέγχων

 η Μονάδα Σχέσεων με το Προσωπικό

 η Μονάδα Πληροφορικής της ΓΔ Προσωπικού
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 η Μονάδα Βουλευτικής Επικουρίας (ΓΔ Οικονομικών)

 η Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας, Συνδρομής και Προστασίας

Κατά περίπτωση:

 η Νομική Υπηρεσία, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, το Ελεγκτικό
Συνέδριο, η OLAF, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων πρόσβασης και
διόρθωσης αποστέλλοντας αίτηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω του εντύπου που διατίθεται στην ακόλουθη
διεύθυνση:
http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/Autres/Formulaire_exercice_droits_E
N.doc

 Η νομική βάση της διαδικασίας είναι ο τίτλος VII του καθεστώτος που εφαρμόζεται
επί του λοιπού προσωπικού.

 Η διάρκεια αποθήκευσης έχει ως εξής:

 Ο φάκελος σχετικά με την πρόσληψη διατηρείται μέχρι το τέλος της επόμενης
της πρόσληψης κοινοβουλευτικής περιόδου.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσφύγουν στον υπεύθυνο
προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (data-
protection@europarl.europa.eu) και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
(edps@edps.europa.eu).


