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FÖRKLARING OM SKYDD AV UPPGIFTER

När Europaparlamentet behandlar personuppgifter måste det följa bestämmelserna i
förordning (EG) nr 45/2001.

Enligt artiklarna 11 och 12 i den förordningen ska Europaparlamentet ge alla som fått sina
uppgifter registrerade följande information:

 Registeransvarig: Europaparlamentet

Generaldirektoratet för personal
Direktorat A – Utveckling av mänskliga resurser
Enheten för rekrytering och förflyttning av personal
Ansvarig person:
Pierre-Antoine Barthélemy
E-post: AssistantsMEP.recruit@ep.europa.eu

 Syftet med uppgiftsbehandlingen är rekrytering och vid behov uppsägning av
ackrediterade parlamentsassistenter.

 Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 Administrativa uppgifter för identifiering av de sökande.

 Uppgifter som krävs för rekrytering.

 Uppgifter som krävs för eventuell uppsägning (skäl och beslut).

De handlingar som efterfrågas i samband med rekryteringen samlas in via applikationen
People och lagras där i sex månader.

De administrativa uppgifterna lagras till utgången av den pågående valperioden.

 Uppgiftsmottagare:

 Den berörde parlamentsledamoten.

 Enheten för individuella rättigheter och ersättningar.

 Enheten för förvaltning av ekonomiska resurser samt kontroller.

 Enheten för kontakter med personalen.

 Enheten för informatik (GD PERS).

 Enheten för assistentstöd till ledamöterna (GD FINS).

 Direktoratet för lokal assistans, skydd och säkerhet.
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I vissa fall:

 Rättstjänsten, internrevisionen, revisionsrätten, Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska ombudsmannen.

 Alla som fått sina uppgifter registrerade har rätt att få tillgång till dem och begära
rättelse. Det kan de göra genom att vända sig till den registeransvarige, antingen via e-
post eller med hjälp av formuläret på följande adress:
http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/Autres/Formulaire_exercice_droits_E
N.doc.

 Den rättsliga grunden för förfarandet är avdelning VII i anställningsvillkoren för
övriga anställda.

 Lagringsperioden är som följer:

 Alla handlingar som rör rekryteringen lagras fram till utgången av den
valperiod som följer på anställningen.

 Den som fått sina uppgifter registrerade kan när som helst vända sig till
Europaparlamentets uppgiftsskyddsombud data-protection@europarl.europa.eu och
Europeiska datatillsynsmannen edps@edps.europa.eu.


