
TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietojen käsittelyyn Euroopan parlamentissa sovelletaan asetuksen (EU) 2018/1725
säännöksiä.

1) Tiedot ja vastaanottajat

Euroopan parlamentin on edellä mainitun asetuksen 15 ja 16 artiklan nojalla toimitettava
rekisteröidyille seuraavat tiedot:

• Rekisterinpitäjänä toimii Euroopan parlamentti. Henkilötietojen käsittelystä vastaa
harjoittelijoiden rekrytointiyksikkö, jota edustaa Pasquale CIUFFREDA.

Rekisterinpitäjään ja henkilötietojen käsittelijään voi ottaa yhteyttä osoitteessa PERS-
MEP-Trainees@ep.europa.eu.

• Tietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsenten harjoittelijoiden rekrytointi sekä
harjoittelujakson ja sen päättymisen hallinnointi.

• Näihin tarkoituksiin käsiteltävien tietojen luokat ovat seuraavat:

 tiedot, joita käytetään arvioimaan rekisteröidyn henkilökohtaisia
ominaisuuksia (pätevyys, tehokkuus, luotettavuus tai käytös)

 henkilötunnusten muodossa olevat tiedot

 palkkaa, palkanlisiä ja pankkitilejä koskevat tiedot

 puhelinnumeroita ja viestintää koskevat tiedot

 terveyttä koskevat tiedot (kohtuullisia mukauttamisjärjestelyjä pyytävien
harjoittelijoiden osalta).

• Tietojen vastaanottajia parlamentissa ovat seuraavat:

 asianomainen jäsen

 virkamatkayksikkö

 työsuojelu- ja työhyvinvointiyksikkö

 varainhoitoyksikkö

 tietotekniikkayksikkö

 ITEC-pääosaston käyttäjätukiyksikkö

 avustajakorvausten ja yleisten kulukorvausten yksikkö

 akkreditointikeskus



 koulutus- ja täydennyskoulutusyksikkö

 tilinpito- ja kassanhallintayksikkö

 sisäisen tarkastuksen yksikkö

 oikeudellinen yksikkö

kohtuullisia järjestelyjä pyytävien harjoittelijoiden osalta:

 kohtuullisia järjestelyjä käsittelevä neuvoa-antava komitea

 Euroopan parlamentin työterveyshuolto.

Tietojen muita vastaanottajia EU:ssa ovat soveltuvin osin seuraavat:

 tilintarkastustuomioistuin

 OLAF

 Euroopan oikeusasiamies.

Tietojen ulkopuolisia vastaanottajia EU:ssa ovat seuraavat:

 tapaturma- ja sairausvakuutusyhtiöt harjoittelijoiden yhteystietojen osalta.

2) Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan päästä tietoihin taikka oikaista tai poistaa tietoja
lähettämällä rekisterinpitäjälle pyynnön sähköpostitse osoitteeseen PERS-MEP-
Trainees@ep.europa.eu.

3) Oikeusperusta

Tietojen käsittelyn oikeusperustana ovat 10. joulukuuta 2018 annetut jäsenten harjoittelijoita
koskevat säännöt ja luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja
laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
23. lokakuuta 2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725,
erityisesti sen käsittelyn lainmukaisuudesta annetun 5 artiklan 1 kohdan a alakohta ja erityisiä
tietoryhmiä koskevasta käsittelystä annetun 10 artiklan 2 kohdan b alakohta.

4) Säilytysaika

Tietojen säilyttämisen aikarajat ovat seuraavat:

 harjoittelusopimuksen laatimiseksi vaadittavat asiakirjat: kaksi vuotta

 paperimuodossa oleva ja sähköinen kirjeenvaihto: kaksi vuotta

 taloudellisia asioita koskevat tiedot: viisi vuotta vastuuvapauden
myöntämisestä

 harjoittelusopimus: kymmenen vuotta valinnan päättymisestä



 HRM Portal -sovellukseen tallennetut tiedot: kymmenen vuotta.

Rekisteröidyt voivat milloin tahansa tehdä kantelun Euroopan tietosuojavaltuutetulle
(edps@edps.europa.eu) ja pyytää tietoja Euroopan parlamentin tietosuojavastaavalta (data-
protection@ep.europa.eu).


