
 

 

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

 

A személyes adatok Európai Parlament általi kezelésére az (EU) 2018/1725 rendelet 

rendelkezései az irányadók. 

1) Adatok és címzettek 

Az Európai Parlament a fent említett rendelet 15. és 16. cikkének megfelelően tájékoztatja az 
érintetteket a következők tekintetében: 

• Az adatkezelőként eljáró szerv az Európai Parlament, az adatkezelésért felelős 
szervezeti egység pedig a Gyakornokok Felvételi Osztálya, amelyet Pasquale 
CIUFFREDA képvisel. 

 
Az adatkezelővel vagy a felelős szervvel a PERS-Studyvisit@ep.europa.eu e-mail-

címen veheti fel a kapcsolatot. 

 

• Az adatkezelés célja, hogy a polgárok részt vehessenek az Európai Parlament 

Főtitkárságán szervezett tanulmányi látogatásokon. 

 

• Az e célból kezelt adatok kategóriái a következők: 

 

  az érintett személyes jellemzőinek (képesség, hatékonyság, megbízhatóság vagy 

magatartás) értékelésére használt adatok; 

  személyi azonosító szám formájában megadott adatok; 

  bűncselekmények gyanújával, bűncselekményekkel, ítéletekkel vagy biztonsági 

intézkedésekkel kapcsolatos adatok; 

  szakmai életpályára vonatkozó adatok; 

  telefonszámokra és kommunikációra vonatkozó adatok. 

 

• Az adatok címzettjei az EP-n belül: 

 

 a különböző főigazgatóságok humánerőforrás-osztályai, 
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 a látogatók fogadásáért felelős osztályok; 

 a különböző főigazgatóságok informatikai osztályai; 

 a DG ITEC Felhasználói Támogatási Osztálya; 

 az Oktatási és Továbbképzési Osztály; 

 az Akkreditációs Központ; 

 a Belső Ellenőrzési Osztály; 

 a Jogi Szolgálat. 

Adott esetben az EU-n belül az adatok egyéb címzettjei: 

 a Számvevőszék; 

 az OLAF; 

 az európai ombudsman. 

Az adatok külső címzettjei az EU-n belül a következők: 

 a balesetbiztosító társaság a tanulmányi látogatásokon részt vevő látogatók 

kapcsolattartási adatai tekintetében. 

2) Az érintettek jogai 

Az érintetteknek hozzáférési, helyesbítési vagy törlési joguk gyakorlásához e-mailben kérelmet 

kell küldeniük az adatkezelőnek a következő címre: PERS-Studyvisit@ep.europa.eu  

Az elfogadhatósági kritériumokkal kapcsolatos adatok a jelentkezések benyújtására előírt 

határidő lejárta után már nem helyesbíthetők. 

3) Jogalap 

Ezen adatkezelés jogalapja az Európai Parlament Főtitkárságán tett tanulmányi látogatásokra 

vonatkozó belső szabályzat és a 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és 

tanácsi rendelet, nevezetesen az 5. cikk (Az adatkezelés jogszerűsége) (1) bekezdésének a) 

pontja. 

4) Az adatmegőrzési idő 

Az adatokban szereplő információk tárolásának időtartama a következő: 

 a papíralapú és elektronikus levelezés tekintetében a tanulmányi látogatás végétől 
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számított 2 év; 

 2 év a részvételt visszaigazoló levél elkészítéséhez szükséges dokumentáció esetében; 

 a kiválasztás végétől számított 10 év a részvételt visszaigazoló levél esetében.  

Az érintettek bármikor panaszt nyújthatnak be az európai adatvédelmi biztoshoz 

(edps@edps.europa.eu), és tájékoztatást kérhetnek az Európai Parlament adatvédelmi 

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