VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
Nariadenie (ES) č. 45/2001 (ďalej len „nariadenie“) sa uplatňuje na spracúvanie osobných
údajov Európskym parlamentom.
V nadväznosti na článok 11 a článok 12 tohto nariadenia Európsky parlament poskytuje
dotknutým osobám tieto informácie:


Správcom je Európsky parlament
Generálne riaditeľstvo pre personál
Oddelenie pre prijímanie zmluvných zamestnancov a akreditovaných asistentov
poslancov
Osoba zodpovedná za spracúvanie: Pierre-Antoine Barthélémy
E-mail: Stages@ep.europa.eu



Účelom spracúvania je výber a prijímanie stážistov so zdravotným postihnutím.



Kategórie údajov zbieraných a používaných na spracúvanie:







administratívne údaje (kontaktné údaje)
údaje o vzdelaní a odbornosti (diplomy a životopis);
údaje o hodnotení
zdravotné údaje

Príjemcami administratívy (kontaktné údaje), údajov o vzdelaní a odbornosti (diplomy
a životopis) a údajov o hodnotení sú:
 Oddelenie pre rovnosť a rozmanitosť, výbor pre primerané prispôsobenie,
oddelenie akreditácie



Príjemcami údajov pre poistenie (meno, dátum narodenia, číslo prihlášky) sú:
 Zdravotné poisťovne



Príjemcami údajov o zdraví sú:
 Lekárska služba Európskeho parlamentu



Dotknuté osoby majú právo na prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú, a na ich opravu
formou kontaktovania osoby zodpovednej za spracúvanie údajov.
Právo úpravy sa uplatňuje iba na faktické údaje spracúvané v rámci výberového
konania.
Dotknuté osoby tiež môžu po vyžiadaní si dôkazu o zdravotnom postihnutí a diagnóze
lekárskou službou Európskeho parlamentu do určitého termínu poslať akékoľvek
dodatočné zdravotné záznamy, ktoré pomôžu lekárskej službe posúdiť ich zdravotné
postihnutie.



Právnym základom spracúvania sú článok 5 nariadenia, vnútorné usmernenia týkajúce
sa stáží v Európskom parlamente a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím.



Lehoty uchovávania údajov:
 2 roky pre dokumenty súvisiace s prijímaním stážistov (vrátane zdravotných
údajov)
 absolutórium za plnenie rozpočtu + 5 rokov pre údaje týkajúce sa finančných
záležitostí
 50 rokov pre osobné údaje potrebné na vydanie certifikátov zo stáží
 anonymizované údaje sú ďalej spracúvané na štatistické účely



Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek sa obrátiť na úradníka pre ochranu údajov
na adrese data-protection@ep.europa.eu a na európskeho dozorného úradníka
pre ochranu údajov na adrese EDPS edps@edps.europa.eu.

