
VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

De bepalingen van Verordening (EU) 2018/1725 zijn van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens door het Europees Parlement.

1) Gegevens en ontvangers

Overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van bovengenoemde verordening verstrekt het
Europees Parlement de volgende informatie aan de betrokkene:

• Het Europees Parlement treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. De entiteit die
belast wordt met de verwerking is de afdeling Aanwerving stagiair(e)s,
vertegenwoordigd door mevrouw Pasquale CIUFFREDA.

U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke/entiteit via PERS-
MEP-Trainees@ep.europa.eu

• Het doeleinde van de gegevensverwerking is de aanwerving van stagiairs van de
leden, het administratieve beheer van de stage en het einde van de stage.

• De categorieën gegevens die hiervoor worden verwerkt, zijn:

 gegevens die worden gebruikt om persoonlijke aspecten van de betrokkene te
evalueren (bekwaamheid, efficiëntie, betrouwbaarheid of gedrag);

 gegevens in de vorm van persoonlijke identificatienummers;

 gegevens over bezoldiging, toelagen en bankrekeningen;

 gegevens over telefoonnummers en communicatie;

 gegevens over gezondheid (voor stagiairs die om redelijke voorzieningen
verzoeken).

• De ontvangers van de gegevens, binnen het EP, zijn:

 het relevante lid;

 de afdeling Dienstreizen;

 de afdeling Preventie en Welzijn op het werk;

 de afdeling Financiële Middelen;

 de afdeling IT;

 de afdeling Ondersteuning voor gebruikers - DG ITEC;



 de afdeling Parlementaire Assistentie en Algemene Kosten van de leden;

 het accreditatiecentrum;

 de afdeling Opleiding en Ontwikkeling;

 de afdeling Comptabiliteit en kas;

 de afdeling Interne Audit;

 de Juridische Dienst.

Voor stagiairs die om redelijke voorzieningen verzoeken:

 het raadgevend comité voor redelijke voorzieningen;

 de Medische Dienst van het Europees Parlement.

In voorkomend geval zijn de andere ontvangers van de gegevens, binnen de EU:

 de Rekenkamer;

 OLAF;

 de Europese Ombudsman;

De externe ontvangers van de gegevens, binnen de EU, zijn:

 de ongevallen- en ziektekostenverzekeraars wat betreft de contactgegevens van
de stagiairs;

2) Rechten van de betrokkene

De betrokkene kan zijn recht op inzage, rectificatie of wissing uitoefenen door aan de
verwerkingsverantwoordelijke een verzoek in die zin te richten via het hiernavolgende e-
mailadres: PERS-MEP-Trainees@ep.europa.eu

3) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking wordt gevormd door de regels inzake
stagiairs van de leden van 10 december 2018 en Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees
Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen
en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, namelijk artikel 5,
lid 1, punt a) en artikel 5, lid 1, punt d), inzake de rechtmatigheid van de verwerking, en
artikel 10, lid 2, punt b), inzake de verwerking van bijzondere categorieën van
persoonsgegevens.

4) Opslagtermijn

De volgende termijnen gelden voor de opslag van de gegevens:

 2 jaar voor de documenten die nodig zijn voor de opstelling van de



stageovereenkomst;

 2 jaar voor papieren en elektronische correspondentie;

 5 jaar na de kwijting voor gegevens in verband met financiële
aangelegenheden;

 10 jaar voor de stageovereenkomst, te rekenen vanaf het einde van de
selectieprocedure;

 10 jaar voor alle op het HRM-portaal opgeslagen informatie.

De betrokkene kan op elk gewenst moment een klacht indienen bij de Europese Toezichthouder
voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) en informatie opvragen bij de functionaris
voor gegevensbescherming van het Europees Parlement (data-protection@ep.europa.eu).


