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IZJAVA O VARSTVU PODATKOV

Za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja Evropski parlament, se uporabljajo določbe
Uredbe (ES) št.°45/2001.

V skladu s členoma 11 in 12 uredbe Evropski parlament osebam, na katere se podatki
nanašajo, zagotavlja naslednje informacije:

 Za obdelavo je pristojen Evropski parlament

Generalni direktorat za kadrovske zadeve
Direktorat A – Direktorat za kadrovsko strategijo
Odgovorna oseba:
Karl Peter REPPLINGER
Elektronski naslov: karl-peter.repplinger@ep.europa.eu

 Namen obdelave je izbiranje in zaposlovanje uradnikov in drugih uslužbencev
(začasnih in pogodbenih uslužbencev).

 Kategorije podatkov, ki se uporabljajo pri obdelavi, so:

 administrativni podatki za ugotavljanje istovetnosti kandidatov;

 podatki o oceni;

 podatki o zaposlitvi.

 Prejemniki podatkov so:

 oddelki za človeške vire v različnih generalnih direktoratih;

 oddelek za individualne pravice zaposlenih in izplačila;

 oddelek za upravljanje finančnih virov in kontrolo;

 oddelek za odnose z zaposlenimi;

 oddelek za informatiko generalnega direktorata za kadrovske zadeve;

 direktorat za fizično varovanje, pomoč, varnost in zaščito.

Po potrebi:

 skupni odbor ali odbor za izbor pogodbenih uslužbencev;

 pravna služba, oddelek za notranjo revizijo, Računsko sodišče, Evropski urad
za boj proti goljufijam, Evropski varuh človekovih pravic.



2

 Osebe, na katere se podatki nanašajo, lahko uveljavljajo pravico do dostopa in
popravkov tako, da na osebo, pristojno za obdelavo podatkov, naslovijo prošnjo prek
elektronske pošte ali obrazca, dostopnega na:
http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/Autres/Formulaire_exercice_droits_E
N.doc

 Pravna podlaga za postopek so Kadrovski predpisi (Naslov III) in Pogoji za zaposlitev
drugih uslužbencev Evropske unije (Naslovi II, III in IV).

 Obdobja hrambe podatkov so:

 Dokumenti o zaposlitvi se hranijo deset let od zaključka postopka
zaposlovanja.

 Osebni podatki kandidatov, ki se ne zaposlijo, se hranijo tri leta po zaključku
postopka zaposlovanja.

 Osebe, na katere se podatki nanašajo, se lahko kadarkoli obrnejo na uradno osebo
Evropskega parlamenta za varstvo podatkov data-protection@europarl.europa.eu in na
evropskega nadzornika za varstvo podatkov edps@edps.europa.eu.


