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VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001 zijn van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens door het Europees Parlement.

Overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van de verordening verstrekt het Europees Parlement
de volgende informatie aan de betrokkenen:

 Verantwoordelijke voor de verwerking: Europees Parlement

Directoraat-generaal Personeelszaken
Directoraat A - Ontwikkeling human resources
Verantwoordelijke persoon:
Karl Peter REPPLINGER
e-mail: karl-peter.repplinger@ep.europa.eu

 Doeleinden van de verwerking: selectie en aanwerving van ambtenaren en andere
personeelsleden (tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten)

 In het kader van deze verwerking gebruikte gegevenscategorieën:

 administratieve gegevens aan de hand waarvan de kandidaten geïdentificeerd
kunnen worden

 beoordelingsgegevens

 aanwervingsgegevens

 Gegevensontvangers:

 de afdelingen Human Resources van de verschillende DG's

 de afdeling Individuele Rechten en Bezoldiging

 de afdeling Beheer en Controle financiële middelen

 de afdeling Betrekkingen met het personeel

 de afdeling Informatica van DG PERS

 het directoraat Bewaking en Bijstand, Veiligheid en Beveiliging

Zo nodig:

 de Paritaire Commissie of het Selectiecomité arbeidscontractanten

 de Juridische Dienst, de afdeling Interne Audit, de Rekenkamer, OLAF, de
Europese Ombudsman
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 De betrokkenen kunnen hun recht van toegang en rectificatie uitoefenen door een
verzoek te richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking, hetzij per e-mail,
hetzij middels het formulier op de volgende website:
http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/Autres/Formulaire_exercice_droits_E
N.doc

 Rechtsgrondslag: Statuut van de ambtenaren (titel III) en Regeling welke van
toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (titels II, III en IV)

 Termijnen gedurende welke de gegevens worden bewaard:

 Het aanwervingsdossier wordt bewaard gedurende tien jaar na de afsluiting van
de aanwervingsprocedure.

 De persoonsgegevens van de niet-aangestelde kandidaten worden bewaard
gedurende drie jaar na de afsluiting van de selectieprocedure.

 De betrokkenen hebben te allen tijde het recht om een beroep te doen op de
functionaris voor gegevensbescherming (data-protection@europarl.europa.eu) en de
Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu).


