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VERKLARING OVER DE GEGEVENSBESCHERMING

Op de verwerking van persoonsgegevens door het Europees Parlement zijn de bepalingen van
Verordening (EG) nr. 45/2001 van toepassing.

Uit hoofde van de artikelen 11 en 12 van de verordening deelt het Europees Parlement aan de
betrokken personen de volgende informatie mede:

 Verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens is het Europees Parlement

Directoraat-generaal Personeelszaken
Directoraat A - Ontwikkeling human resources
Afdeling aanwerving en overplaatsing
De verantwoordelijke persoon is:
Pierre-Antoine BARTHELEMY
e-mail: AssistantsMEP.recruit@ep.europa.eu

 Doel van de verwerking is het beheer van de aanwerving en, indien van toepassing,
van het ontslag van de geaccrediteerde parlementaire medewerkers.

 De in het kader van deze verwerking gebruikte gegevenscategorieën zijn:

 administratieve gegevens aan de hand waarvan de kandidaten geïdentificeerd
kunnen worden;

 voor de aanwerving noodzakelijke gegevens;

 in voorkomend geval, voor het ontslag noodzakelijke gegevens (redenen en
besluit).

De voor de aanwerving gevraagde documenten worden verzameld via de PEOPLE-
applicatie en worden voor een periode van zes maanden in deze applicatie bewaard.

De administratieve gegevens worden bewaard tot het einde van de huidige zittingsperiode.

 De gegevensontvangers zijn:

 het betrokken lid

 de Afdeling individuele rechten en bezoldiging

 de Afdeling financieel beheer en controle

 de Afdeling betrekkingen met het personeel

 de Afdeling informatica van het DG PERS

 de Afdeling parlementaire assistentie (DG FINS)
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 het Directoraat Fysieke beveiliging en veiligheid

indien van toepassing:

 de Juridische Dienst, de Afdeling interne audit, de Rekenkamer, OLAF, de
Europese ombudsman.

 De betrokken personen kunnen hun recht op toegang en rectificatie uitoefenen door
een verzoek te richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking middels het
formulier op de volgende website:
http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/Autres/Formulaire_exercice_droits_E
N.doc.

 De rechtsgrond van deze procedure is titel VII van de regeling welke van toepassing is
op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

 Duur van de periode voor het bewaren van de gegevens:

 Het aanwervingsdossier wordt bewaard tot het einde van de zittingsperiode die
volgt op de indienstneming.

 De betrokken personen kunnen zich op elk moment wenden tot de functionaris voor
gegevensbescherming van het Europees Parlement data-
protection@europarl.europa.eu en tot de Europese toezichthouder voor
gegevensbescherming edps@edps.europa.eu.


