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ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διέπεται
από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 45/2001.

Με βάση τα άρθρα 11 και 12 του κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει στους
ενδιαφερομένους τις ακόλουθες πληροφορίες:

 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Γενική Διεύθυνση Προσωπικού
Διεύθυνση Α - Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων
Άτομο ορισθέν ως υπεύθυνο:
Κύριος Karl Peter REPPLINGER
Email: karl-peter.repplinger@ep.europa.eu

 Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επιλογή και πρόσληψη μονίμων και λοιπών
υπαλλήλων (εκτάκτων και συμβασιούχων υπαλλήλων)

 Οι κατηγορίες δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής
είναι:

 διοικητικά δεδομένα που επιτρέπουν την αναγνώριση των υποψηφίων

 δεδομένα αξιολόγησης

 δεδομένα σχετικά με την πρόσληψη

 Παραλήπτες των δεδομένων είναι:

 οι Μονάδες Ανθρωπίνων Πόρων των διαφόρων γενικών διευθύνσεων

 η Μονάδα Ατομικών Δικαιωμάτων και Αποδοχών

 η Μονάδα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Πόρων και Ελέγχων·

 η Μονάδα Σχέσεων με το Προσωπικό

 η Μονάδα Πληροφορικής της ΓΔ Προσωπικού

 η Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας, Συνδρομής και Προστασίας

Κατά περίπτωση:

 η Επιτροπή ισομερούς εκπροσώπησης ή η Επιτροπή επιλογής συμβασιούχων
υπαλλήλων·

 η Νομική Υπηρεσία, ο Εσωτερικός Λογιστικός Έλεγχος, το Ελεγκτικό
Συνέδριο, η ΟLAF, ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής.
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 Τα πρόσωπα τα οποία αφορούν τα δεδομένα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά
τους πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος είτε μέσω του εντύπου
που είναι διαθέσιμο στην εξής διεύθυνση:
http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/Autres/Formulaire_exercice_droits_E
N.doc

 Νομική βάση της διαδικασίας είναι ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των
υπαλλήλων (Τίτλος ΙΙΙ) και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τίτλοι II, III και IV).

 Η διάρκεια αποθήκευσης έχει ως εξής:

 οι σχετικοί με την πρόσληψη φάκελοι φυλάσσονται για μία δεκαετία μετά τη
λήξη της διαδικασίας πρόσληψης.

 τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μη προσληφθέντων υποψηφίων
φυλάσσονται για μία τριετία από τη λήξη της διαδικασίας επιλογής.

 Τα πρόσωπα τα οποία αφορούν τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν ανά
πάσα στιγμή στον υπεύθυνο προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) data-
protection@ep.europa.eu και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
(ΕΕΠΔ) edps@edps.europa.eu .


