
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A személyes adatok Európai Parlament általi kezelésére az (EU) 2018/1725 rendelet
rendelkezései az irányadók.

1) Adatok és címzettek

Az Európai Parlament a fent említett rendelet 15. és 16. cikkének megfelelően tájékoztatja
az érintetteket a következők tekintetében:

• Az adatkezelőként eljáró szerv az Európai Parlament, az adatkezelésért felelős
szervezeti egység pedig a Gyakornokok Felvételi Osztálya, amelyet Pasquale
CIUFFREDA képvisel.

Az adatkezelővel vagy a felelős szervvel a PERS-MEP-Trainees@ep.europa.eu e-
mail-címen veheti fel a kapcsolatot.

• Az adatkezelés célja a képviselői gyakornokok felvétele valamint a szakmai
gyakorlat és a szakmai gyakorlat befejezésének adminisztratív kezelése.

• Az e célból kezelt adatok kategóriái a következők:

 az érintett személyes jellemzőinek (képesség, hatékonyság, megbízhatóság
vagy magatartás) értékelésére használt adatok;

 személyi azonosító szám formájában megadott adatok;

 fizetésre, juttatásokra és bankszámlákra vonatkozó adatok;

 telefonszámokra és elérhetőségekre vonatkozó adatok;

 egészségügyi adatok (az észszerű alkalmazkodást kérő gyakornokok
esetében).

• Az adatok címzettjei az EP-n belül:

 az adott képviselő;

 a Kiküldetési Osztály;

 a Munkahelyi Megelőzési és Jólléti Osztály;

 a Pénzügyi Erőforrások Osztálya;

 az Informatikai Osztály;

 a DG ITEC Felhasználói Támogatási Osztálya;



 a Parlamenti Asszisztensi Juttatások és Képviselői Általános Költségtérítések
Osztálya;

 az Akkreditációs Központ;

 az Oktatási és Továbbképzési Osztály;

 a Könyvelési és Pénztári Osztály;

 a Belső Ellenőrzési Osztály;

 a Jogi Szolgálat.

Az észszerű alkalmazkodást kérő gyakornokok esetében:

 az észszerű alkalmazkodással foglalkozó tanácsadó bizottság;

 az Európai Parlament Orvosi Szolgálata.

Adott esetben az EU-n belül az adatok egyéb címzettjei:

 a Számvevőszék;

 az OLAF;

 az európai ombudsman;

Az EU-n belül az adatok külső címzettjei:

 a balesetbiztosító és az egészségbiztosító a gyakornokok elérhetőségi adatai
tekintetében.

2) Az érintettek jogai

Az érintetteknek hozzáférési, helyesbítési vagy törlési joguk gyakorlásához e-mailben kérelmet
kell küldeniük az adatkezelőnek a következő címre: PERS-MEP-Trainees@ep.europa.eu

3) Jogalap

Ezen adatkezelés jogalapja a képviselők gyakornokaira vonatkozó 2018. december 10-i
szabályzat, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények,
szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 EURÓPAI
PARLAMENTI ÉS A TANÁCSI RENDELET, nevezetesen az adatkezelés jogszerűségéről
szóló 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja, valamint a különleges adatkategóriák kezeléséről
szóló 10. cikk (2) bekezdésének b) pontja.

4) Az adatok tárolásának időtartama

Az adatok tárolásának időtartama a következő:

 2 év a gyakornoki szerződés elkészítéséhez szükséges dokumentáció
esetében;



 2 év a papíralapú és elektronikus levelezés esetében;

 5 év a pénzügyekkel kapcsolatos adatokra vonatkozó mentesítést követően;

 10 év a gyakornoki szerződés esetében, a kiválasztási eljárás végétől
számítva;

 10 év a HRM portálon tárolt valamennyi információ esetében.

Az érintettek bármikor panaszt nyújthatnak be az európai adatvédelmi biztoshoz
(edps@edps.europa.eu), és tájékoztatást kérhetnek az Európai Parlament adatvédelmi
tisztviselőjétől (data-protection@ep.europa.eu).


