
VERKLARING OVER DE GEGEVENSBESCHERMING

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

Uit hoofde van de artikelen 11 en 12 van de verordening deelt het Europees Parlement aan de
betrokken personen de volgende informatie mede:

 Het Europees Parlement is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens

Directoraat-generaal personeelszaken
Directoraat A - Ontwikkeling human resources
Afdeling aanwerving en overplaatsing
De verantwoordelijke persoon is Pierre-Antoine BARTHELEMY
e-mail: Interimaires@ep.europa.eu

 Doel van de verwerking is de aanwerving van uitzendkrachten.

 De in het kader van deze verwerking gebruikte gegevenscategorieën zijn:

 administratieve gegevens;

 foto's;

 CV's enkel voor door het uitzendbureau in Straatsburg gestuurde kandidaten.

 De gegevensontvangers zijn:

 de hoofden van de diensten die uitzendkrachten moeten aanwerven;

 de Afdelingen human ressources van de directoraten-generaal;

 de Afdeling financieel beheer en controle;

 het Accreditatiecentrum voor de toegangspasjes voor de gebouwen van het EP.

indien van toepassing:

 de intern controleur van het EP, de Rekenkamer, de Ombudsman en OLAF.

In de Europese Unie, worden de werkbriefjes gegeven aan de uitzendbureaus
waarvoor de uitzendkrachten werken.

 De betrokken personen kunnen hun recht op toegang en rectificatie uitoefenen door
een verzoek te richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking middels het
formulier dat op de volgende website staat:
http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/Autres/Formulaire_exercice_droits_E
N.doc



 De rechtsgrond van de procedure is financiële verordening nr. 966/2012 in combinatie
met de kaderovereenkomst die tussen het Europees Parlement en het uitzendbureau is
gesloten.

 De periode voor het bewaren van de gegevens bedraagt 2 jaar voor aangeworven
uitzendkrachten. De persoonsgegevens van niet-aangeworven kandidaten worden aan
het einde van de aanwervingsprocedure vernietigd.

 De betrokken personen kunnen zich op elk moment wenden tot de functionaris voor
gegevensbescherming van het Europees Parlement dataprotection@europarl.europa.eu
en tot de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming edps@edps.europa.eu.


