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DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter
personal de către Parlamentul European.

În conformitate cu articolele 11 și 12 din regulament, Parlamentul European furnizează
persoanelor vizate următoarele informații:

 Operatorul este Parlamentul European

Direcția Generală Personal
Direcția A - Dezvoltarea resurselor umane
Persoana responsabilă:
Karl Peter REPPLINGER
E-mail: karl-peter.repplinger@ep.europa.eu

 Scopul prelucrării este selectarea și recrutarea funcționarilor și a altor agenți (agenți
temporari și contractuali).

 În cadrul acestei prelucrări sunt utilizate următoarele categorii de date:

 date administrative care permit identificarea candidaților;

 date privind evaluarea;

 date privind recrutarea.

 Destinatarii datelor sunt:

 unitățile de resurse umane din cadrul diferitelor DG-uri;

 Unitatea pentru drepturi individuale și remunerații;

 Unitatea de gestionare a resurselor financiare și de control;

 Unitatea pentru relațiile cu personalul;

 Unitatea pentru informatică și asistență TI din cadrul DG PERS;

 Direcția pentru proximitate și asistență, securitate și siguranță.

Atunci când este cazul:

 Comisia paritară sau Comitetul de selecție a agenților contractuali;

 Serviciul Juridic, Unitatea de audit intern, Curtea de Conturi, OLAF,
Ombudsmanul European.
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 Persoanele în cauză își pot exercita drepturile de acces și de rectificare adresând o
cerere operatorului fie prin e-mail, fie prin formularul disponibil la următoarea adresă:

http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/Autres/Formulaire_exercice_droits_E
N.doc

 Temeiul juridic al procedurii îl constituie Statutul funcționarilor (Titlul III) și Regimul
aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (Titlurile II, III și IV).

 Durata de stocare este următoarea:

 dosarele de recrutare sunt stocate timp de 10 ani de la sfârșitul procedurii de
recrutare;

 datele cu caracter personal ale candidaților nerecrutați sunt stocate timp de trei
ani de la sfârșitul procedurii de recrutare.

 Persoanele în cauză se pot adresa în orice moment responsabilului cu protecția datelor
din cadrul Parlamentului European data-protection@europarl.europa.eu și Autorității
Europene pentru Protecția Datelor edps@edps.europa.eu.


