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ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилагат по отношение на обработката
на лични данни от страна на Европейския парламент.

Съгласно членове 11 и 12 от регламента Европейският парламент предоставя на
субектите на данни следната информация:

 Контролиращ орган е Европейският парламент

Генерална дирекция за персонала
Дирекция А – Дирекция за развитие на човешките ресурси
Отговорно лице:
г-н Карл Петер РЕПЛИНГЕР
Електронна поща: karl-peter.repplinger@ep.europa.eu

 Целта на обработката е свързана с подбора и назначаването на длъжностни лица
и други служители (срочно наети служители и договорно наети служители).

 Категориите данни, използвани в рамките на обработката, са:

 административни данни, позволяващи идентифицирането на кандидатите;

 данни за оценка;

 данни за набирането.

 Получатели на данните са:

 отделите за човешки ресурси на различните генерални дирекции;

 Отделът за индивидуални права и възнаграждения на служителите;

 Отделът за управление на финансовите ресурси и контрол;

 Отделът за връзки със служителите;

 Отделът за информационни технологии към Генерална дирекция за
персонала

 Дирекцията за дейност на място и подпомагане, сигурност и безопасност.

По целесъобразност:

 Съвместната комисия или Комисията за подбор на договорно наетите
служители;

 Правната служба, Отделът за вътрешен одит, Сметната палата, OLAF,
Европейският омбудсман.
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 Субектите на данни могат да упражнят правото си на достъп и коригиране, като
отправят искане до контролиращия орган посредством електронна поща или
формуляра на адрес:
http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/Autres/Formulaire_exercice_droits_E
N.doc

 Правното основание на процедурата е Правилникът за длъжностните лица на
Европейския съюз (дял ІІІ) и Условията за работа на другите служители на
Съюза (дялове ІІ, ІІІ и ІV).

 Сроковете на съхранение са следните:

 досието във връзка с назначаването се съхранява в продължение на десет
години, считано от приключването на процедурата по назначаване;

 личните данни на кандидатите, които не са били назначени, се съхраняват
в продължение на три години, считано от приключването на процедурата
по назначаване.

 Субектите на данни могат да се обърнат по всяко време към длъжностното лице
за защита на данните в Европейския парламент (data-protection@ep.europa.eu) и
към Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu).


