
ANDMEKAITSEDEKLARATSIOON

Isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendis kohaldatakse määrust (EL) 2018/1725.

1) Andmed ja vastuvõtjad

Ülalmainitud määruse artiklite 15 ja 16 kohaselt annab Euroopa Parlament andmesubjektile
järgmise teabe.

• Vastutav töötleja on Euroopa Parlament ja vastutav üksus parlamendis on
praktikantide töölevõtmise üksus, mida esindab Pasquale CIUFFREDA.

Vastutava töötleja/üksusega saab ühendust võtta aadressil PERS-MEP-
Trainees@ep.europa.eu.

• Andmete töötlemise eesmärk on parlamendiliikmete praktikantide valimine ja
töölevõtmine ning praktikaga ja praktika lõppemisega seotud haldusküsimustega
tegelemine.

• Sel eesmärgil töödeldavate andmete liigid on järgmised:

 andmed, mida kasutatakse andmesubjekti isiklike aspektide (võimekus,
suutlikkus, usaldusväärsus ja käitumine) hindamiseks;

 andmed isikukoodi kujul;

 andmed töötasu, toetuste ja pangakontode kohta;

 andmed telefoninumbrite ja sidevahendite kohta;

 terviseandmed (kui praktikant taotleb töökeskkonna mõistlikkuse piires
kohandamist).

• Andmete vastuvõtjad Euroopa Parlamendis on:

 asjaomane parlamendiliige;

 lähetuste üksus;

 töötervishoiu, -ohutuse ja -heaolu üksus;

 finantsressursside üksus;

 IT-üksus;

 tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraadi kasutajatoe üksus;



 parlamendiliikmete assisteerimise ja üldkulude üksus;

 akrediteerimiskeskus;

 täiendusõppe ja arengu üksus;

 raamatupidamis- ja varahaldusüksus;

 siseauditiüksus;

 õigusteenistus.

Kui praktikant taotleb töökeskkonna mõistlikkuse piires kohandamist:

 töökeskkonna mõistlikkuse piires kohandamise nõuandekomitee;

 Euroopa Parlamendi arstipunkt.

Kui see on asjakohane, on ELis muud andmete vastuvõtjad:

 kontrollikoda;

 Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF);

 Euroopa Ombudsman.

Andmete välised vastuvõtjad ELis on:

 õnnetusjuhtumi- ja tervisekindlustust pakkuvad ettevõtjad praktikantide
kontaktandmete osas.

2) Andmesubjektide õigused

Andmesubjektid võivad kasutada oma õigust andmetega tutvuda ja nõuda nende parandamist
või kustutamist, saates vastutavale töötlejale e-posti teel taotluse järgmisel aadressil: PERS-
MEP-Trainees@ep.europa.eu.

3) Õiguslik alus

Andmete töötlemise õiguslik alus on parlamendiliikmete pakutavate praktikavõimaluste
10. detsembri 2018. aasta eeskiri ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri
2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete
töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist,
eeskätt artikli 5 lõike 1 punkt a töötlemise seaduslikkuse kohta ning artikli 10 lõike 2 punkt b
isikuandmete eriliikide töötlemise kohta.

4) Andmete säilitamise aeg

Andmete säilitamise tähtajad on järgmised:

 kaks aastat praktikalepingu koostamiseks nõutavate dokumentide puhul;

 kaks aastat paberkandjal ja elektroonilise kirjavahetuse puhul;



 viis aastat pärast eelarve täitmisele heakskiidu andmist finantsküsimustega
seotud andmete puhul;

 kümme aastat alates valikumenetluse lõppemisest praktikalepingu puhul;

 kümme aastat kogu personalihalduse portaalis (HRM) säilitatava teabe puhul.

Andmesubjektid võivad igal ajal esitada kaebuse Euroopa Andmekaitseinspektorile
(edps@edps.europa.eu) ja küsida teavet Euroopa Parlamendi andmekaitseametnikult (data-
protection@ep.europa.eu).


