
ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 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
Μονάδα Πρόσληψης και Μετάθεσης Προσωπικού
Ορισθείς υπεύθυνος: M. Pierre-Antoine BARTHELEMY
ηλεκτρονική διεύθυνση: Interimaires@ep.europa.eu

 Σκοπός της επεξεργασίας είναι η πρόσληψη αναπληρωτών υπαλλήλων.

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

 διοικητικά δεδομένα

 φωτογραφία

 βιογραφικό αποκλειστικά για υποψηφίους προταθέντες από την εταιρία
προσωρινής απασχόλησης του Στρασβούργου

 Παραλήπτες των δεδομένων είναι:

 οι αρμόδιοι των Μονάδων που έχουν ανάγκη να προσλάβουν αναπληρωτές
υπαλλήλους

 οι Μονάδες που διαχειρίζονται τους ανθρώπινους πόρους στις Γενικές
Διευθύνσεις

 η Μονάδα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Πόρων και Ελέγχων

 το Κέντρο Διαπίστευσης για τα badges εισόδου στα κτίρια του Κοινοβουλίου

Ενδεχομένως:

 ο εσωτερικός ελεγκτής του Κοινοβουλίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο
Διαμεσολαβητής και η OLAF.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δελτία παροχής υπηρεσιών διαβιβάζονται
στις εταιρίες προσωρινής απασχόλησης στις οποίες υπάγονται οι αναπληρωτές
υπάλληλοι.



 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος πρόσβασης και
διόρθωσης αποστέλλοντας αίτηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω του εντύπου
που διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση
http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/Autres/Formulaire_exercice_droits_E
N.doc

 Νομική βάση της διαδικασίας είναι ο Δημοσιονομικός Κανονισμός αριθ. 966/2012 σε
συνδυασμό με τη σύμβαση-πλαίσιο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνάπτει με την
εταιρία προσωρινής απασχόλησης.

 Η ανώτατη διάρκεια διατήρησης είναι η εξής: 2 έτη για τους προσληφθέντες
υπαλλήλους. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μη προσληφθέντων
υποψηφίων καταστρέφονται μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσφύγουν στον υπεύθυνο
προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
dataprotection@europarl.europa.eu και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων edps@edps.europa.eu.


