
 

 

Mededeling inzake gegevensbescherming — beperking van de rechten van de 
betrokkenen  
 
Krachtens Verordening (EU) 2018/1725 hebben betrokkenen1 het recht te worden geïnformeerd 
over de verwerking van hun persoonsgegevens door het Europees Parlement, hebben zij recht op 
toegang, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid 
en op kennisgeving aan derden van elke rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van 
hun persoonsgegevens.2 Een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt onder bepaalde 
omstandigheden aan de betrokkenen meegedeeld. De instelling waarborgt tevens de 
vertrouwelijkheid van elektronische communicatie. 

Niettemin kan het Europees Parlement de uitoefening van bepaalde rechten van betrokkenen in 
verband met hun persoonsgegevens beperken in het kader van de volgende activiteiten of 
procedures van het Europees Parlement: interne preventie en intern onderzoek van 
veiligheidsincidenten, veiligheidsonderzoeken en aanvullende onderzoeken; disciplinaire 
procedures, administratieve onderzoeken en onderzoeken in verband met personeelsleden; 
selectieprocedures; medische dossiers; onderzoek van klachten van personeelsleden; interne 
audits; gerechtelijke procedures; financiële monitoring en onderzoeken, en samenwerking met 
OLAF en nationale autoriteiten in het kader van strafrechtelijke of financiële onderzoeken.  
 
De betrokkenen worden hierbij op de hoogte gesteld van het feit dat, overeenkomstig Verordening 
(EU) 2018/17253 en het Besluit van het Bureau van 17 juni 2019, een of meer van de 
bovengenoemde rechten tijdelijk kunnen worden beperkt — met uitzondering van het recht van 
bezwaar en de overdraagbaarheid van gegevens — om het doel van een van de activiteiten of 
procedures van het Europees Parlement, zoals hierboven omschreven, te beschermen. Een 
dergelijke beperking zal beperkt zijn in de tijd, evenredig zijn en de wezenlijke inhoud van de 
bovengenoemde rechten eerbiedigen. Zij wordt opgeheven zodra de omstandigheden die de 
beperking rechtvaardigen, niet langer van toepassing zijn.  
 
In overeenstemming met de verordening worden de betrokkenen op de hoogte gesteld van de 
voornaamste redenen voor een beperking, tenzij deze informatie de gevolgen van de beperking 
als zodanig teniet zou doen. Indien het verstrekken van informatie uitgesteld, achterwege gelaten 
of geweigerd wordt4, stelt het Europees Parlement de betrokkenen in kennis van de verwerking 
van hun persoonsgegevens en van de voornaamste redenen voor de beperking, zodra deze is 
opgeheven. 
 
Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de EDPS via edps@edps.europa.eu 
betreffende de omvang van de beperking of beroep in te stellen bij het Hof van Justitie van de 
Europese Unie.  
 
 

                                                           
1 “Betrokkene”: de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door het Europees 
Parlement. 
2 “Persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon (“betrokkene”). 
3 Artikel 25 van Verordening (EU) 2018/1725.  
4 Artikel 25, lid 8, van Verordening (EU) 2018/1725.  
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