
DECLARAÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO DOS DADOS

As disposições do Regulamento (CE) n.º 45/2001 aplicam-se ao tratamento dos dados
pessoais efetuado pelo Parlamento Europeu.

Segundo os artigos 11.º e 12.º do regulamento, o Parlamento Europeu deve fornecer às
pessoas em causa as seguintes informações:

 A entidade responsável pelo tratamento dos dados é o Parlamento Europeu

Direcção-Geral do Pessoal
Direção A - Desenvolvimento dos Recursos Humanos
Unidade do Recrutamento e da Transferência do Pessoal
Pessoa designada como responsável:
Pierre-Antoine BARTHELEMY
Correio eletrónico: AssistantsMEP.recruit@ep.europa.eu

 A finalidade do tratamento dos dados é a administração do recrutamento e, se for caso
disso, do despedimento dos assistentes parlamentares acreditados.

 As categorias de dados utilizadas no âmbito deste tratamento são as seguintes:

 os dados administrativos que permitem identificar os candidatos;

 os dados necessários para o recrutamento;

 os dados necessários para o despedimento, se for caso disso (razões e decisão).

Recorda-se que os documentos exigidos no âmbito do recrutamento serão recolhidos
através da aplicação PEOPLE e conservados nesta aplicação durante um período de 6
meses.

Os dados administrativos serão conservados até ao final da legislatura em curso.

 Os destinatários dos dados são:

 o deputado em causa,

 a Unidade dos Direitos Individuais e das Remunerações,

 a Unidade da Gestão dos Recursos Financeiros e dos Controlos,

 a Unidade das Relações com o Pessoal,

 a Unidade da Informática da DG PERS,

 a Unidade da Assistência Parlamentar (DG FINS),

 a Direção para a Proximidade e a Assistência, a Segurança e a Proteção.



Se for caso disso:

 o Serviço Jurídico, o auditor interno, o Tribunal de Contas, o OLAF, o
Provedor de Justiça Europeu.

 As pessoas em causa podem exercer o seu direito de acesso e de retificação dirigindo
um pedido ao responsável pelo tratamento, quer por correio eletrónico, quer mediante
o formulário que se encontra disponível no seguinte endereço
http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/Autres/Formulaire_exercice_droits_E
N.doc.

 A base jurídica do procedimento é o título VII do Regime aplicável aos Outros
Agentes.

 Os prazos de conservação dos dados são os seguintes:

 O dossiê relativo ao recrutamento é conservado até ao final da legislatura
seguinte à da contratação.

 As pessoas em causa podem recorrer, em qualquer momento, ao Responsável pela
Proteção dos Dados do Parlamento Europeu data-protection@europarl.europa.eu e à
Autoridade Europeia para a Proteção dos Dados edps@edps.europa.eu.


