
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
Отдел за назначаване и преместване на персонала
Отговорно лице: г-н Пиер-Антоан БАРТЕЛЕМИ (Pierre-Antoine BARTHELEMY)
Електронна поща: Interimaires@ep.europa.eu

 Целта на обработката на данни е свързана с наемането на служители, наети чрез
агенция за временна заетост.

 Категориите данни, използвани в рамките на обработката, са:

 административни данни;

 фотографии;

 автобиографии единствено за кандидатите, предложени от агенцията за
временна заетост в Страсбург.

 Получатели на данните са:

 ръководителите на отдели, които имат нужда да наемат служители чрез
агенция за временна заетост

 отделите за управление на човешките ресурси в генералните дирекции

 Отделът за управление на финансовите ресурси и контрол

 Центърът за акредитация във връзка с пропуските за достъп до
помещенията на ЕП

По целесъобразност:

 вътрешният одитор, Сметната палата, Омбудсманът и Европейската
служба за борба с измамите.

В рамките на Европейския съюз, справките за отработените часове се предават
на агенцията за временна заетост, от която зависят въпросните служители.



 Субектите на данни могат да упражнят правата си на достъп и коригиране, като
отправят искане до контролиращия орган посредством формуляра на адрес:
http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/Autres/Formulaire_exercice_droits_E
N.doc

 Правното основание за процедурата е Финансов регламент № 966/2012 заедно с
рамковия договор между Европейския парламент и агенцията за временна
заетост.

 Срокът за съхранение на данните е както следва: 2 години за наетите служители.
Личните данни на кандидатите, които не са наети, се унищожават в края на
процедурата за набиране на персонал.

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


