
 

 

 

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA 

 

Odredbe Uredbe (EU) 2018/1725 primjenjuju se na obradu osobnih podataka koju provodi 
Europski parlament. 

1.)  Podatci i primatelji 

U skladu s člancima 15. i 16. navedene uredbe Europski parlament mora obavijestiti osobu čiji 
se podatci obrađuju o sljedećim točkama: 

• Ulogu voditelja obrade ima Europski parlament, a ulogu tijela odgovornog za obradu 
ima Odjel za zapošljavanje stažista, čiji je predstavnik g. Pasquale Ciuffreda.  
 
Voditelju obrade / dotičnom tijelu možete se obratiti na 

PERS-Studyvisit@ep.europa.eu. 

 

• Podatci se obrađuju u svrhu prijama građana u okviru studijskih posjeta Glavnom 

tajništvu Europskog parlamenta. 

 

• Kategorije podataka koji se obrađuju u te svrhe su: 

 

  podatci koji se upotrebljavaju za procjenu odlika osoba čiji se podatci obrađuju 

(sposobnost, učinkovitost, pouzdanost i vladanje), 

  podatci u obliku osobnih identifikacijskih brojeva, 

  podatci o sumnji na kaznena djela, kaznenim djelima, osuđujućim presudama ili 

izrečenim mjerama sigurnosti, 

  podatci o karijeri, 

  podaci o telefonskim brojevima i komunikacijama. 

 

• Primatelji podataka u EP-u su: 

 

 kadrovski odjeli različitih glavnih uprava, 
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 odjeli koji će primiti posjetitelje, 

 informatički odjeli različitih glavnih uprava, 

 Odjel za korisničku podršku DG ITEC-a, 

 Odjel za učenje i razvoj, 

 Akreditacijski centar, 

 Odjel za unutarnju reviziju, 

 Pravna služba. 

U relevantnim slučajevima podatci se mogu dostaviti i drugim primateljima u EU-u. 

To su: 

 Revizorski sud, 

 OLAF, 

 Europski ombudsman. 

Vanjski primatelji podataka u EU-u su: 

 osiguravajuće kuće za osiguranje od nezgode u pogledu kontaktnih podataka 

posjetitelja. 

2.)  Prava osoba čiji se podatci obrađuju 

Osobe čiji se podatci obrađuju mogu ostvariti svoja prava na pristup, ispravak ili brisanje 

slanjem zahtjeva voditelju obrade e-poštom na sljedeću adresu: 

PERS-Studyvisit@ep.europa.eu  

Podatci koji se odnose na preduvjete za podnošenje prijave ne mogu se ispravljati nakon isteka 

roka za podnošenje prijava. 

3.)  Pravna osnova 

Pravnu osnovu za obradu podataka čine Unutarnji pravilnik o studijskim posjetima u Glavnom 

tajništvu Europskog parlamenta i Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 

23. listopada 2018., odnosno članak 5. stavak 1. točka (a) (Zakonitost obrade). 

4.)  Razdoblje čuvanja podataka 

Razdoblja čuvanja podataka: 
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 za korespondenciju u papirnatom i elektroničkom obliku – dvije godine od završetka 

studijskog posjeta, 

 za dokumentaciju potrebnu za izradu pisma kojim se potvrđuje prijam – dvije godine, 

 za pismo kojim se potvrđuje prijam – 10 godina po završetku postupka odabira. 

Osobe čiji se podatci obrađuju mogu u bilo kojem trenutku podnijeti pritužbu Europskom 

nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu) i zatražiti informacije od službenika 

Europskog parlamenta za zaštitu podataka (data-protection@ep.europa.eu). 
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