
ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE

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-MEP-Trainees@ep.europa.eu

• Formålet med databehandlingen er udvælgelse og ansættelse af medlemmernes
praktikanter, administrativ forvaltning af praktikopholdet samt praktikopholdets
afslutning.

• 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 om løn, godtgørelser og bankkonti

 oplysninger om telefonnumre og kommunikation

 sundhedsoplysninger (for praktikanter, der anmoder om rimelige
tilpasninger).

• Modtagerne af oplysningerne i Europa-Parlamentet er:

 det relevante parlamentsmedlem

 Tjenesterejseenheden

 Enheden for Forebyggelse og Velfærd på Arbejdspladsen

 Enheden for Finansielle Ressourcer

 IT-Enheden

 Enheden for Brugerstøtte i GD ITEC



 Enheden for Parlamentarisk Assistance og Medlemmernes Generelle Udgifter

 Akkrediteringscentret

 Enheden for Læring og Udvikling

 Kasse- og Regnskabsenheden

 Enheden for Intern Revision

 Den Juridiske Tjeneste.

For praktikanter, der anmoder om rimelige tilpasninger:

 Det Rådgivende Udvalg for Rimelig Tilpasning

 Europa-Parlamentets Lægetjeneste.

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

 Revisionsretten

 OLAF

 Den Europæiske Ombudsmand.

De eksterne modtagere af oplysninger inden for EU er:

 ulykkes- og sygeforsikringsselskaberne med hensyn til praktikanternes
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-MEP-
Trainees@ep.europa.eu

3) Retsgrundlag

Retsgrundlaget for denne databehandling er bestemmelserne for medlemmernes praktikanter
af 10. december 2018 samt EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
(EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og
om fri udveksling af sådanne oplysninger, nemlig artikel 5, stk. 1, litra a), om lovlig behandling
og artikel 10, stk. 2, litra b), om behandling af særlige kategorier af oplysninger.

4) Opbevaringsperiode

Tidsfristerne for opbevaring af personoplysninger er følgende:

 for den dokumentation, der er nødvendig for udarbejdelse af praktikaftalen –
to år

 for papirkorrespondance og elektronisk korrespondance – to år



 for oplysninger vedrørende finansielle anliggender – fem år efter meddelelsen
af decharge

 for praktikaftalen – ti år fra udvælgelsesprocedurens afslutning

 for alle oplysninger, der er lagret på HRM-portalen – ti år.

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).


