
PAREIŠKIMAS DĖL DUOMENŲ APSAUGOS

Europos Parlamentui tvarkant asmens duomenis taikomos Reglamento (ES) 2018/1725
nuostatos.

1) Duomenys ir gavėjai

Pagal minėto reglamento 15 ir 16 straipsnius Europos Parlamentas duomenų subjektui
privalo suteikti toliau nurodytą informaciją.

• Duomenų valdytojas yra Europos Parlamentas, o už duomenų tvarkymą atsakingas
subjektas yra Stažuotojų priėmimo skyrius, kuriam atstovauja Pasquale
CIUFFREDA.

Į duomenų valdytoją ir atsakingą subjektą galite kreiptis šiuo adresu: PERS-MEP-
Trainees@ep.europa.eu.

• Duomenų tvarkymo tikslas – Parlamento narių stažuotojų įdarbinimas, stažuotės
administravimas ir stažuotės pabaiga.

• Šiais tikslais tvarkomų duomenų kategorijos:

 duomenys, naudojami vertinant asmenines duomenų subjekto savybes
(gebėjimus, veiksmingumą, patikimumą ar elgesį);

 duomenys apie asmens kodą;

 duomenys apie darbo užmokestį, išmokas ir banko sąskaitas;

 duomenys, susiję su telefono numeriais ir ryšių palaikymu;

 duomenys apie sveikatą (stažuotojams, prašantiems sudaryti priimtinas
sąlygas).

• Duomenų gavėjai Europos Parlamente:

 atitinkami Parlamento nariai;

 Komandiruočių skyrius;

 Rizikos prevencijos ir gerovės darbe skyrius;

 Finansinių išteklių skyrius;

 Informacinių technologijų skyrius;

 ITEC GD Paramos naudotojams skyrius;



 Parlamento narių padėjėjų ir bendrųjų išlaidų skyrius;

 Akreditavimo centras;

 Mokymosi ir profesinio tobulėjimo skyrius;

 Apskaitos ir iždo skyrius;

 Vidaus audito skyrius;

 Teisės tarnyba.

Stažuotojų, prašančių sudaryti priimtinas sąlygas, atveju:

 Patariamasis komitetas priimtinų sąlygų klausimais;

 Europos Parlamento Medicinos tarnyba.

Kai taikoma, kiti duomenų gavėjai Europos Sąjungoje:

 Audito Rūmai;

 OLAF;

 Europos ombudsmenas;

Išorės duomenų gavėjai Europos Sąjungoje:

 draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo bendrovės, kiek tai
susiję su kontaktiniais duomenimis.

2) Duomenų subjektų teisės

Duomenų subjektai gali pasinaudoti savo teisėmis susipažinti su duomenimis, reikalauti juos
ištaisyti ar ištrinti, nusiųsdami prašymą duomenų valdytojui šiuo e. pašto adresu: PERS-MEP-
Trainees@ep.europa.eu.

3) Teisinis pagrindas

Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2018 m. gruodžio 10 d. Parlamento narių
stažuotojų taisyklės ir 2018 m. spalio 23 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS
REGLAMENTAS (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms,
organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo, t. y. 5 straipsnio 1 dalies a punktas dėl tvarkymo teisėtumo ir 10 straipsnio 2 dalies
b punktas dėl specialių kategorijų duomenų tvarkymo.

4) Duomenų saugojimo laikotarpis

Duomenų saugojimo terminai:

 dokumentų, reikalingų susitarimui dėl stažuotės parengti – dveji metai;

 spausdintinės ir elektroninės korespondencijos – dveji metai;



 su finansiniais klausimais susijusių duomenų – penkeri metai nuo biudžeto
įvykdymo patvirtinimo;

 susitarimo dėl stažuotės – 10 metų nuo atrankos pabaigos;

 visos HRM portale saugomos informacijos – 10 metų.

Duomenų subjektai gali bet kuriuo metu pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros
pareigūnui (edps@edps.europa.eu) ir prašyti Europos Parlamento duomenų apsaugos
pareigūno pateikti informacijos (data-protection@ep.europa.eu).


