
 

 

 

DATABESKYTTELSESERKLÆRING 

 

Bestemmelserne i forordning (EU) nr. 2018/1725 finder anvendelse på Europa-Parlamentets 

behandling af personoplysninger. 

1) Data og modtagere  

I henhold til artikel 15 og 16 i ovennævnte forordning skal Europa-Parlamentet give de 

registrerede følgende oplysninger: 

• Europa-Parlamentet fungerer som dataansvarlig, mens ansvaret for selve 

behandlingen påhviler Enheden for Ansættelse af Praktikanter, repræsenteret ved 

Pasquale CIUFFREDA. 

Den dataansvarlige/enheden kan kontaktes via PERS-Studyvisit@ep.europa.eu 

• Formålet med databehandlingen er at give borgerne adgang til studiebesøg i Europa-

Parlamentets Generalsekretariat. 

• De kategorier af oplysninger, der behandles til disse formål, er: 

 oplysninger, der anvendes til at evaluere den registreredes personlige 

egenskaber (evner, effektivitet, pålidelighed eller adfærd) 

 oplysninger i form af personlige identifikationsnumre 

 oplysninger vedrørende mistanke om strafbare forhold, lovovertrædelser, 

straffedomme eller sikkerhedsforanstaltninger 

 oplysninger vedrørende karriere 

 oplysninger vedrørende telefonnumre og kommunikation. 

• Modtagerne af oplysningerne i Europa-Parlamentet er: 

 de forskellige generaldirektoraters enheder for menneskelige ressourcer 

 de enheder, hvor studiebesøget finder sted 
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 de forskellige generaldirektoraters IT-enheder 

 Enheden for Brugerstøtte i GD ITEC 

 Enheden for Læring og Udvikling 

 Akkrediteringscentret 

 Enheden for Intern Revision 

 Den Juridiske Tjeneste. 

Hvis det er relevant, er de øvrige modtagere af oplysningerne inden for EU: 

 Revisionsretten 

 OLAF 

 Den Europæiske Ombudsmand. 

De eksterne modtagere af oplysningerne inden for EU er: 

 ulykkesforsikringsselskabet for så vidt angår de besøgendes 

kontaktoplysninger. 

2) De registreredes rettigheder 

De registrerede kan udøve deres ret til indsigt, berigtigelse eller sletning ved at sende en 

anmodning herom til den dataansvarlige via følgende e-mailadresse: PERS-

Studyvisit@ep.europa.eu  

Der må ikke foretages ændringer i oplysninger relateret til adgangskriterierne, efter at den 

sidste frist for indgivelse af ansøgninger er udløbet. 

3) Retsgrundlag 

Retsgrundlaget for denne databehandling er de interne regler for studiebesøg i Europa-

Parlamentets Generalsekretariat og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2018/1725 af 23. oktober 2018, nemlig artikel 5, stk. 1, litra a) (lovligheden af behandling). 

4) Datalagringsperiode 

Tidsfristerne for opbevaring af personoplysninger er følgende: 

 papirkorrespondance og elektronisk korrespondance – to år fra studiebesøgets 

afslutning 

 den dokumentation, der er nødvendig for udarbejdelse af adgangsbrevet – to år 
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 adgangsbrevet – ti år fra udvælgelsesprocedurens afslutning. 

De registrerede kan til enhver tid indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu) og søge oplysninger hos Europa-Parlamentets 

databeskyttelsesansvarlige (data-protection@ep.europa.eu). 
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