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VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Na spracovanie osobných údajov Európskym parlamentom sa uplatňujú ustanovenia
nariadenia (ES) č. 45/2001.

Podľa článkov 11 a 12 nariadenia Európsky parlament poskytuje príslušným osobám tieto
informácie:

 Prevádzkovateľom je Európsky parlament

Generálne riaditeľstvo pre personál
Riaditeľstvo A – Stratégia ľudských zdrojov
Oddelenie pre prijímanie a presuny zamestnancov
Zodpovedný pracovník:
M. Pierre-Antoine BARTHELEMY
E-mail: AssistantsMEP.recruit@ep.europa.eu

 Účelom spracovania údajov je spravovanie prijímania do zamestnania a v náležitých
prípadoch spravovanie prepúšťania akreditovaných parlamentných asistentov.

 V rámci tohto spracovania sa používajú tieto kategórie údajov:

 administratívne identifikačné údaje kandidátov;

 údaje potrebné na prijímanie do zamestnania;

 prípadne údaje potrebné na prepustenie (dôvody a rozhodnutie).

Upozorňujeme, že dokumenty požadované v rámci prijímania do zamestnania sa budú
zhromažďovať prostredníctvom aplikácie PEOPLE a v tejto aplikácii sa budú uchovávať
počas 6 mesiacov.

Administratívne údaje budú uchovávané až do konca prebiehajúceho volebného obdobia.

 Príjemcovia údajov sú:

 Príslušný poslanec

 oddelenie individuálnych nárokov a miezd

 oddelenie pre správu finančných zdrojov a kontrolu

 oddelenie pre vzťahy so zamestnancami

 oddelenie informačných technológií GR PERS

 oddelenie výdavkov na asistentskú výpomoc (GR FINS)

 Riaditeľstvo pre úzke kontakty, pomoc a bezpečnosť
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V náležitých prípadoch:

 právna služba, Interný audit, Dvor audítorov, OLAF, európsky ombudsman.

 Dotknuté osoby si môžu uplatniť právo na prístup a opravu, pričom sa obrátia na
úradníka zodpovedného za spracovanie údajov prostredníctvom elektronickej pošty
alebo formulára, ktorý je k dispozícii na tejto adrese:
http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/Autres/Formulaire_exercice_droits_E
N.doc

 Právny základ postupu je Hlava VII Podmienok zamestnávania ostatných
zamestnancov.

 Údaje sa uchovávajú počas tohto obdobia:

 Doklady súvisiace s prijatím do zamestnania sú uchovávané do konca
volebného obdobia po nástupe do zamestnania.

 Dotknuté osoby sa môžu kedykoľvek obrátiť na úradníka Európskeho parlamentu pre
ochranu údajov prostredníctvom elektronickej adresy data-
protection@europarl.europa.eu a na európskeho dozorného úradníka pre ochranu
údajov prostredníctvom elektronickej adresy edps@edps.europa.eu.


