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Privacyverklaring 

Verordening (EU) nr. 2018/1725 (hierna "de Verordening") is van toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens door het Europees Parlement. 

Overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van de Verordening verstrekt het Europees Parlement aan 
de betrokkenen de volgende informatie: 

• De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het Europees Parlement 

Directoraat-generaal Communicatie 
Directoraat Liaisonbureaus 
Persoon die is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking: Dhr Stephen CLARK 
e-mailadres: patronage@ep.europa.eu  

• Het doel van de verwerking is het beheer van het beschermheerschap van het EP. 

• De voor de verwerking verzamelde en gebruikte persoonsgegevens zijn: 

- Familienaam 

- Voornaam  

- Postadres 

- Telefoon 

- E-mailadres 

 

• De ontvanger van de gegevens is de Voorzitter van het Parlement.  

• De betrokkenen hebben het recht op toegang tot, rectificatie van of verwijdering van 

gegevens die op hen betrekking hebben, door contact op te nemen met de persoon die is 

aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking.  

• Indien u niet langer nieuws wenst te ontvangen over evenementen die door het Europees 

Parlement worden georganiseerd, kunt u zich te allen tijde uitschrijven bij het Liaisonbureau 

in het land waar u woont. 

• De rechtsgrondslag voor de verwerking wordt gevormd door het besluit van het Bureau 

422.553/BUR. 

• De termijn voor de gegevensopslag is 5 jaar vanaf de datum van ontvangst van het verzoek. 

• U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken (zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid 

van de gegevensverwerking op basis van voorafgaande toestemming) en gebruik maken van 

uw recht op toegang tot, rectificatie van, verwijdering van de u betreffende gegevens, 

beperking van of bezwaar tegen de verwerking ervan, door contact op te nemen met de 

gegevensverwerker.patronage@ep.europa.eu. U kunt ook contact opnemen met de 

functionaris voor gegevensbescherming bij het Europees Parlement data-

protection@ep.europa.eu en een klacht indienen bij de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming (EDPS) edps@edps.europa.eu 
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