
 

 

 

 

 

IZJAVA O VARSTVU PODATKOV 

 

Za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja Evropski parlament, veljajo določbe Uredbe (EU) 
št.°2018/1725. 

1) Podatki in prejemniki 

V skladu s členoma 15 in 16 omenjene uredbe Evropski parlament osebam, na katere se podatki 

nanašajo, zagotavlja naslednje informacije: 

• Evropski parlament je upravljavec, subjekt, odgovoren za obdelavo, pa je oddelek za 
zaposlovanje praktikantov, ki ga zastopa g. Pasquale CIUFFREDA. 
 
Upravljavcu oziroma odgovornemu subjektu lahko pišete na naslov: PERS-

Studyvisit@ep.europa.eu. 

 

• Namen obdelave podatkov je sprejem državljanov na študijske obiske v generalnem 

sekretariatu Evropskega parlamenta. 

 

• V ta namen se obdelujejo naslednje vrste podatkov: 

 

  podatki za ocenjevanje osebnostnih lastnosti posameznika, na katerega se 

podatki nanašajo (sposobnost, učinkovitost, zanesljivost, vedenje); 

  osebne identifikacijske številke; 

  podatki o domnevnih kaznivih dejanjih, kaznivih dejanjih, obsodbah ali 

varnostnih ukrepih; 

  podatki o poklicni poti; 

  telefonske številke in drugi komunikacijski kanali. 

 

• Prejemniki podatkov v Evropskem parlamentu so: 

 

 oddelki za človeške vire različnih generalnih direktoratov; 
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 oddelki za razporejanje obiskovalcev; 

 oddelki za IT različnih generalnih direktoratov; 

 oddelek za podporo uporabnikom pri GD ITEC; 

 oddelek za usposabljanje in izpopolnjevanje; 

 center za akreditacije; 

 oddelek za notranjo revizijo; 

 pravna služba. 

Po potrebi so prejemniki podatkov tudi druge institucije in organi EU: 

 Evropsko računsko sodišče; 

 urad OLAF; 

 Evropski varuh človekovih pravic. 

Zunanji prejemniki podatkov iz EU so: 

 ponudniki nezgodnega zavarovanja, ki prejmejo kontaktne podatke udeležencev 

študijskih obiskov. 

2) Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 

Posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, imajo pravico do dostopa do teh podatkov, 

njihovega popravka ali izbrisa, kar zahtevajo z elektronskim sporočilom upravljavcu na naslov: 

PERS-Studyvisit@ep.europa.eu.  

Po izteku roka za prijavo ni mogoče popraviti podatkov, povezanih z merili za sprejem.  

3) Pravna podlaga 

Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov sta interni pravilnik za študijske obiske v sekretariatu 

Evropskega parlamenta in Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 

oktobra 2018, natančneje člen 5(1)(a) o zakonitosti obdelave. 

4) Obdobje hrambe podatkov 

Časovna omejitev za hrambo podatkov: 

 2 leti po koncu študijskega obiska za papirno in elektronsko korespondenco; 

 2 leti za dokumentacijo, potrebno za pripravo pisma o sprejemu; 
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 10 let po zaključku izbirnega postopka za pismo o sprejemu. 

Posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, se lahko kadar koli pritožijo pri Evropskem 

nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu) ali uradno osebo Evropskega 

parlamenta za varstvo podatkov zaprosijo za informacije (data-protection@ep.europa.eu). 
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