
 

 

 

 

 

VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING 

 

De bepalingen van Verordening (EU) 2018/1725 zijn van toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens door het Europees Parlement. 

1) Gegevens en ontvangers 

Overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van bovengenoemde verordening verstrekt het Europees 
Parlement de volgende informatie aan de betrokkene: 

• Het Europees Parlement treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. De entiteit die 
belast wordt met de verwerking is de afdeling Aanwerving stagiair(e)s, 

vertegenwoordigd door mevrouw Pasquale CIUFFREDA. 
 
U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke/entiteit via 

PERS-Studyvisit@ep.europa.eu 

 

• Het doeleinde van de gegevensverwerking is de toelating van burgers tot 

studiebezoeken aan het secretariaat-generaal van het Europees Parlement. 

 

• De categorieën gegevens die hiervoor worden verwerkt, zijn: 

 

  gegevens die worden gebruikt om persoonlijke aspecten van de betrokkene te 

evalueren (bekwaamheid, efficiëntie, betrouwbaarheid of gedrag); 

  gegevens in de vorm van persoonlijke identificatienummers; 

  gegevens inzake vermoedens van strafbare feiten, strafbare feiten, 

strafrechtelijke veroordelingen of veiligheidsmaatregelen; 

  gegevens over de loopbaan; 

  gegevens over telefoonnummers en communicatie. 
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• De ontvangers van de gegevens, binnen het EP, zijn: 

 

 de Human Resources-afdelingen van de verschillende DG’s; 

 de afdelingen waaraan bezoekers worden toegewezen; 

 de IT-afdelingen van de verschillende DG’s; 

 de afdeling Ondersteuning voor gebruikers - DG ITEC; 

 de afdeling Opleiding en Ontwikkeling; 

 het accreditatiecentrum; 

 de afdeling Interne Audit; 

 de Juridische Dienst. 

In voorkomend geval zijn de andere ontvangers van de gegevens, binnen de EU: 

 de Rekenkamer; 

 OLAF; 

 de Europese Ombudsman. 

De externe ontvangers van de gegevens, binnen de EU, zijn: 

 de ongevallenverzekeraar, waarbij het dan gaat om de contactgegevens van de 

studiebezoekers. 

2) Rechten van de betrokkene 

De betrokkene kan zijn recht op inzage, rectificatie of wissing uitoefenen door aan de 

verwerkingsverantwoordelijke een verzoek in die zin te richten via het hiernavolgende 

e-mailadres: PERS-Studyvisit@ep.europa.eu  

Gegevens met betrekking tot de toelatingsvoorwaarden kunnen na het verstrijken van de 

termijn voor het indienen van sollicitaties niet meer worden gerectificeerd. 
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3) Rechtsgrondslag 

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is te vinden in de interne regels voor 

studiebezoeken aan het secretariaat van het Europees Parlement en in Verordening (EU) 

2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018, met name artikel 5, 

lid 1, punt a) (rechtmatigheid van de verwerking). 

4) Bewaringstermijn van de gegevens 

De volgende termijnen gelden voor de opslag van de gegevens: 

 2 jaar voor papieren en elektronische correspondentie, te rekenen vanaf het einde van 

het studiebezoek; 

 2 jaar voor de documenten die nodig zijn voor de opstelling van de toelatingsbrief; 

 10 jaar voor de toelatingsbrief, te rekenen vanaf het einde van de selectie. 

De betrokkene kan op elk gewenst moment een klacht indienen bij de Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) en informatie opvragen bij de functionaris 

voor gegevensbescherming van het Europees Parlement (edps@edps.europa.eu). 
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