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Directoraat-generaal Beveiliging en Veiligheid
BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

MEDEDELING AAN PERSONEN DIE DE GEBOUWEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT BETREDEN

Het directoraat-generaal Beveiliging en Veiligheid van het Europees Parlement (EP) hecht veel waarde
aan het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens. In deze mededeling wordt uitgelegd hoe
het directoraat-generaal Beveiliging en Veiligheid op een open en transparante wijze uw informatie
verwerkt met inachtneming van de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens (Verordening
(EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de
instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG).
Het directoraat-generaal Beveiliging en Veiligheid van het EP verzoekt de leden van het Europees
Parlement, het personeel, contractanten, bezoekers en interne/externe partners van de instelling
persoonsgegevens te verstrekken en verwerkt deze voor de volgende doeleinden:
 het verlenen van toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement;
 het controleren van de toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement;
 het onderzoeken van veiligheidsincidenten, veiligheidsonderzoeken en aanvullende

onderzoeken; het evalueren van dreigingen en het analyseren van risico’s voor het EP.
De rechtsgrondslag voor het optreden van het directoraat-generaal Beveiliging en Veiligheid wordt
gevormd door een reeks besluiten van het Bureau van het EP, met name het besluit van 3 mei 2004
(Regeling inzake toegangspasjes) (zoals gewijzigd), het besluit van 6 juli 2011 (Tenuitvoerlegging van het
“New global security concept”) en het besluit van 15 januari 2018 (Regeling inzake beveiliging en veiligheid
in het Europees Parlement (C 79/04)).

Belangrijke informatie:

a) Wie een gebouw van het Parlement wil betreden, moet het volgende verstrekken: naam en voornaam,
geboortedatum, nationaliteit, het type en referentienummer van een officieel identiteitsbewijs en een foto.
Het officiële identiteitsbewijs van een individuele bezoeker kan worden gescand om deze gegevens te
verkrijgen of om de identiteit van de bezoeker te bevestigen. Het identiteitsbewijs wordt niet bewaard noch
verder verwerkt. Aanvullende persoonlijke informatie over voertuigen of andere goederen die de
gebouwen van het Parlement binnen worden gebracht, kan op verzoek van de betrokkene worden
verzameld.

b) Vertegenwoordigers van belangengroepen die toegangsrechten tot het EP aanvragen, dienen
aanvullende persoonlijke informatie te verstrekken overeenkomstig de voorschriften betreffende de
toegang tot de gebouwen van het EP. Alle namens een organisatie optredende en/of als zelfstandige
werkzame personen die betrokken zijn bij de vorming en uitvoering van EU-beleid en aan wie het
Europees Parlement een toegangspas heeft verstrekt, staan ingeschreven in het transparantieregister
van de Europese instellingen (zie: http://europa.eu/transparency-register/index_nl.htm).authorisation.

c) Om veiligheidsincidenten te voorkomen, kan het directoraat-generaal Beveiliging en Veiligheid
veiligheidscontroles uitvoeren op alle personen, leden inbegrepen, goederen en eigendommen, voordat
zij het Parlement binnenkomen en wanneer zij zich in de gebouwen van het Parlement bevinden. Daartoe
kan DG SAFE, met inachtneming van de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens, bij de veiligheidscontroles bepaalde informatie verzamelen over de gecontroleerde
personen en goederen.

d) Het Europees Parlement maakt gebruik van een videobewakingssysteem (CCTV) om toe te zien op de
veiligheid van en controle op de toegang tot zijn gebouwen, alsook op de veiligheid van de leden, het
personeel, de bezoekers en de in zijn gebouwen aanwezige of opgeslagen eigendommen, archieven en
documenten. Het systeem heeft daarnaast een preventieve (en afschrikkende) functie en is tevens
bedoeld om veiligheidsincidenten beheersbaar te maken. Indien nodig kan het Parlement via het systeem
de informatie verzamelen die nodig is om onderzoek naar incidenten te doen en mogelijke dreigingen te
analyseren. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens in het kader van het
videobewakingssysteem is te vinden in de sectie over videobewaking in het Europees Parlement.



e) Persoonsgegevens van leden van het Europees Parlement (MEP), personeel, contractanten,
bezoekers en interne/externe partners zullen niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden
worden gebruikt. Aan derden zal geen inzage in deze gegevens worden gegeven, tenzij dit met het oog
op bovengenoemde doelstellingen noodzakelijk is en pas nadat de directeur-generaal Beveiliging en
Veiligheid toestemming heeft gegeven. Er zullen passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om
de vertrouwelijkheid van verwerkte persoonsgegevens te waarborgen en misbruik door derden te
voorkomen.

f) Verzamelde persoonsgegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard en na een redelijke
bewaartermijn vernietigd volgens de volgende bewaarcriteria:

 Persoonsgegevens in verband met een accreditatieverzoek (a) en (b) worden gedurende de
looptijd van de accreditatie bewaard. Na deze looptijd worden persoonsgegevens gedurende twee
jaar bewaard voor mogelijke onderzoeksbehoeften. Persoonsgegevens van bezoekers worden
voor de duur van het bezoek en die van dienstverleners gedurende de looptijd van hun contract
bewaard. Na deze termijnen is de bewaartermijn een jaar. Deze bewaartermijn kan in geval van
veiligheidsonderzoeken en risicoanalyses tot twee jaar worden verlengd. De logbestanden inzake
toegang worden vier maanden bewaard.

 Persoonsgegevens in verband met toegangscontroles kunnen een tot drie jaar worden bewaard,
naargelang de waarschijnlijkheid van follow-up.

 Persoonsgegevens (beelden) afkomstig van het CCTV-systeem, zie het videobewakingsbeleid.
 Persoonsgegevens in verband met een veiligheidsincident: tien jaar met het onderzoeksrapport.

g) Betrokkenen hebben de volgende rechten: het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken
om inzage van hun gegevens. Zij hebben het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie
van hen betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Betrokkenen kunnen altijd contact
opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Parlement via data-
protection@europarl.europa.eu De betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming via edps@edps.europa.eu

h) Het directoraat-generaal Beveiliging en Veiligheid kan de uitoefening van de onder g) genoemde
rechten beperken als dat het succesvol afronden van onderzoeken van veiligheidsincidenten, van
veiligheidsonderzoeken en aanvullende onderzoeken zou kunnen belemmeren of tot onevenredige
operationele risico’s voor het EP zou kunnen leiden. De verantwoordelijke voor gegevensverwerking moet
het datasubject in dat geval een formele rechtvaardiging van deze beperking verstrekken. Het datasubject
heeft het recht hiertegen in beroep te gaan bij de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming.

NB: voor bepaalde specifieke verwerkingsactiviteiten kan een afzonderlijke en speciale privacyverklaring
gelden. U kunt meer informatie vinden op SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu en het
gegevensbeschermingsregister van de verwerkingsactiviteiten van het EP raadplegen via
https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do
Registerreferentie / operatie/proces titel:
 435 - Accréditation - Titres et autorisations d'accès au Parlement européen
 327 - Contrôles d’accès
 120 - CCTV

Voor uitoefening van uw rechten of voor nadere informatie kunt u zich rechtstreeks wenden tot:
Directoraat-generaal Beveiliging en Veiligheid
Gegevensbeschermingscoördinator (DPC)
Europees Parlement - Wiertzstraat 60 B-1047 Brussel, België
E-mailadres: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu
Website: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/stay-informed/security-and-access
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