
 

DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR 

 

Dispozițiile Regulamentului (UE) 2018/1725 se aplică în cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal de către Parlamentul European. 

1) Date și destinatari 

În temeiul articolelor 15 și 16 din regulament menționat mai sus, Parlamentul European 
trebuie să furnizeze persoanelor vizate următoarele informații: 

• Parlamentul European acționează în calitate de operator de date, iar entitatea 
responsabilă cu prelucrarea este Unitatea de recrutare a stagiarilor, reprezentată de 
dl Pasquale CIUFFREDA. 

Puteți contacta entitatea/operatorul de date la adresa PERS-MEP-
Trainees@ep.europa.eu. 

• Scopul prelucrării datelor este recrutarea stagiarilor deputaților, gestionarea 
administrativă a stagiului, precum și încheierea stagiului. 

• Categoriile de date prelucrate în aceste scopuri sunt: 

 datele utilizate pentru a evalua aspectele personale ale persoanei vizate 
(competență, eficiență, fiabilitate sau conduită); 

 datele sub formă de numere de identificare personale; 

 datele privind remunerațiile, indemnizațiile și conturile bancare; 

 datele privind numerele de telefon și comunicările; 

 datele privind sănătatea (pentru stagiarii care solicită amenajări 
corespunzătoare). 

• Destinatarii datelor, în interiorul PE, sunt: 

 deputații în cauză; 

 Unitatea pentru misiuni; 

 Unitatea pentru prevenire și bunăstare la locul de muncă; 

 Unitatea pentru resurse financiare; 

 Unitatea informatică; 

 Unitatea de asistență pentru utilizatori din cadrul DG ITEC; 
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 Unitatea de asistență parlamentară și cheltuieli generale ale deputaților; 

 Centrul de acreditare; 

 Unitatea pentru învățare și dezvoltare; 

 Unitatea pentru contabilitate și trezorerie; 

 Unitatea de audit intern; 

 Serviciul Juridic. 

Pentru stagiarii care solicită amenajări corespunzătoare: 

 Comitetului consultativ în materie de amenajări corespunzătoare; 

 Cabinetul medical al Parlamentului European. 

 
Dacă este cazul, ceilalți destinatari ai datelor din interiorul UE sunt: 

 Curtea de Conturi; 

 OLAF; 

 Ombudsmanul European; 

Destinatarii externi ai datelor din interiorul UE sunt: 

 societățile de asigurări de accidente și de asigurări de sănătate, în ceea ce 
privește datele de contact ale stagiarilor. 

 
2) Drepturile persoanelor vizate 

Persoanele vizate își pot exercita drepturile de acces, rectificare sau ștergere, trimițând o cerere 
operatorului prin e-mail la adresa: PERS-MEP-Trainees@ep.europa.eu 

3) Temeiul juridic 

Temeiul juridic al acestei prelucrări de date îl reprezintă Normele privind stagiarii deputaților 
din 10 decembrie 2018 și REGULAMENTUL (UE) 2018/1725 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile 
și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date, și anume articolul 5 alineatul (1) 
litera (a) privind legalitatea prelucrării, precum și articolul 10 alineatul (2) litera (b) privind 
prelucrarea de categorii speciale de date. 

4) Perioada de păstrare a datelor 

Termenele-limită pentru păstrarea datelor sunt după cum urmează: 

 2 ani pentru documentele necesare pentru prezentarea acordului de stagiu; 

 2 ani pentru corespondența pe suport de hârtie și cea electronică; 
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 5 ani de la descărcarea de gestiune pentru datele referitoare la chestiuni 
financiare; 

 10 ani pentru acordul de stagiu din momentul încheierii procesului de 
selecție; 

 10 ani pentru toate informațiile stocate pe portalul HRM. 

Persoanele vizate pot depune oricând o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor (edps@edps.europa.eu) și îi pot solicita informații responsabilului cu protecția datelor 
din Parlamentul European (data-protection@ep.europa.eu). 
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