
Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens

Het Europees Parlement verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en uw
privacy te eerbiedigen. In deze privacyverklaring kunt u lezen met welk doel
persoonsgegevens met betrekking tot parlementaire vragen worden verwerkt, wat hiervoor
de rechtsgrondslag is, welke procedures gevolgd worden om de bescherming van alle
verstrekte persoonsgegevens te waarborgen, hoe die informatie wordt gebruikt en welke
rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft. Daarnaast kunt u lezen hoe u
contact kunt opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke bij wie u uw rechten kunt doen
gelden, met de functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Parlement en met
de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Het Europees Parlement verwerkt
uw persoonsgegevens met inachtneming van de bepalingen van Verordening (EU) 2018/1725
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, PB L 295 van
21.11.2018.

1) Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Het Europees Parlement treedt op als verwerkingsverantwoordelijke1. De eenheid die
verantwoordelijk is voor de verwerking is de afdeling Activiteiten van de leden,
vertegenwoordigd door dhr. Francisco Peyró Llopis (afdelingshoofd).

U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke/eenheid via de volgende
mailboxen: QuestOral@ep.europa.eu , QuestEcrit@ep.europa.eu en
interpellations@ep.europa.eu

2) Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens slechts voor zover dit
noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de werkzaamheden van het Europees
Parlement, omdat parlementaire vragen een rechtstreekse vorm van parlementaire controle
van andere EU-instellingen en -organen zijn. Persoonsgegevens worden verwerkt met het oog
op de behandeling van vragen voor schriftelijk antwoord, vragen voor mondeling antwoord
met debat en interpellaties.

De afdeling Activiteiten van de leden ontvangt parlementaire vragen via een webapplicatie
en registreert deze vervolgens, controleert de ontvankelijkheid ervan aan de hand van de in

1 De verwerkingsverantwoordelijke is de bevoegde overheidsinstantie of het bevoegde overheidsagentschap of
-orgaan dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van de
persoonsgegevens vaststelt. De verwerkingsverantwoordelijke wordt vertegenwoordigd door het hoofd van de
entiteit.



het Reglement vastgestelde criteria en zendt ze door aan de geadresseerden, waaronder de
voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Europese Commissie
kunt u lezen in de Privacyverklaring van de Commissie in verband met de behandeling van
parlementaire vragen.

3) Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens wordt gevormd door o.a. de artikelen
136, 138 en 139 van het Reglement van het Europees Parlement, bijlage III bij het Reglement
van het Europees Parlement voor vragen met verzoek om schriftelijk antwoord 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.

4) Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Administratieve persoonsgegevens van het lid dat de vraag opstelt en eventuele
persoonsgegevens in parlementaire vragen die via de webapplicatie worden ontvangen. De
vraagstellers (individuele leden, commissies of fracties) kunnen persoonsgegevens opnemen
in de vragen indien zij dit relevant achten voor het onderwerp. Voor de inhoud van de vragen
zijn uitsluitend de vraagstellers verantwoordelijk.

5) Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Om ervoor te zorgen dat de verwerking geschiedt op de manier die op grond van het recht
van de Unie is toegestaan, heeft de afdeling Activiteiten van de leden passende waarborgen
en interne procedures ingevoerd ter bescherming van de rechten en vrijheden van de
betrokkenen.

De verwerking begint op het moment waarop de parlementaire vraag via de webapplicatie
wordt ontvangen. Elke specifieke situatie/vraag waarin naast de naam/namen van het lid van
het Europees Parlement nog andere persoonsgegevens aan de orde komen, wordt
afzonderlijk beoordeeld.

De afdeling verricht diepgaand onderzoek en een onlineverificatie om vast te stellen of de
betrokken persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt in overeenstemming met de geldende
voorschriften inzake gegevensbescherming. De persoonlijke situatie van de betrokkene wordt
onderzocht, rekening houdend met de relevante rechtsgrondslag voor de verwerking.



De verwerkte gegevens kunnen bijzondere categorieën persoonsgegevens omvatten die
onder artikel 10 van Verordening (EU) 2018/1725 vallen, in welk geval verwerking van die
bijzondere categorieën persoonsgegevens uitsluitend plaatsvindt als is voldaan aan ten
minste een van de volgende voorwaarden van artikel 10, lid 2, van Verordening (EU)
2018/1725:

a) de betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking van die
persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden;

c) de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene
of van een andere persoon indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn
toestemming te geven;

e) de verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene
openbaar zijn gemaakt;

g) de verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond
van het Unierecht, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd,
de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt
geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van
de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten is onderworpen aan de voorwaarden voor de verwerking van artikel 11 van
Verordening (EU) 2018/1725.

Als na onderzoek van een afzonderlijk geval geconcludeerd wordt dat de persoonsgegevens
in een parlementaire vraag als privé aangemerkt moeten worden en er niet aan
bovengenoemde voorwaarden is voldaan, neemt de afdeling contact op met de
vraagsteller(s) met het verzoek de vraag te herformuleren en eventuele verwijzingen naar
persoonsgegevens die niet verwerkt mogen worden te schrappen.

6) Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Parlementaire vragen worden opgeslagen in de webapplicatie QP Plus. Na afloop van de
bewaringstermijn van vijf jaar worden dossiers met betrekking tot parlementaire vragen
overgebracht naar het Historisch Archief van het Europees Parlement. Hoe lang
parlementaire vragen bewaard blijven is geregeld in het tijdschema dat is opgenomen in de
gezamenlijke bewaarlijst die is vastgesteld op DG-niveau.

De definitieve versies van parlementaire vragen, zoals deze na toetsing ervan aan de
ontvankelijkheidscriteria en gegevensbeschermingsvoorschriften aan de ontvangers zijn
toegezonden, kunnen door iedereen worden geraadpleegd via de internetsite Europarl en in
het documentenregister van het Parlement.



7) Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?

Binnen het Parlement is de toegang tot parlementaire vragen en alle persoonsgegevens die
deze kunnen bevatten beperkt tot de categorieën personeelsleden die verantwoordelijk zijn
voor de met de afhandeling verband houdende werkzaamheden. Behalve de afdeling
Activiteiten van de leden, kunnen dat zijn: DG TRAD voor vertaling, DG ITEC voor technische
kwesties in verband met de webapplicatie, medewerkers van leden van het Parlement en
medewerkers van fracties en commissies.

Nadat de hierboven beschreven ontvankelijkheidscontrole is uitgevoerd en nadat eventuele
persoonsgegevens die niet mogen worden verwerkt zijn geschrapt, zijn ook andere EU-
instellingen ontvangers van de gegevens in parlementaire vragen. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie of de
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse
zaken en veiligheidsbeleid.

8) Worden uw persoonsgegevens gedeeld met landen buiten de EU of internationale
organisaties?

Parlementaire vragen die de hierboven genoemde controles en verificaties hebben doorstaan
zijn beschikbaar voor het publiek via de internetsite Europarl en in het documentenregister
van het Parlement.

9) Wordt er gebruikgemaakt van geautomatiseerde processen2 en/of profilering3 om
besluiten te nemen die gevolgen voor u kunnen hebben?

Nee.

10) Als persoonsgegevens niet door u werden verstrekt, wat is dan hun bron?

Alle persoonsgegevens zijn afkomstig van parlementaire vragen die zijn opgesteld door
leden van het Parlement, commissies of fracties, en de inhoud van de vragen valt
uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de vraagstellers. De

2 Besluitvorming uitsluitend op basis van geautomatiseerde middelen en zonder menselijke tussenkomst.
{Theoretische voorbeelden: een internetpagina waarop het selecteren van bepaalde opties tot gevolg heeft dat
u automatisch aan verschillende mailinglijsten wordt toegevoegd waardoor u de maandelijkse nieuwsbrief
toegestuurd krijgt / het gebruik van een geautomatiseerd systeem om een test met meerkeuzevragen na te
kijken en te beslissen of u geslaagd bent op basis van het aantal correcte antwoorden}.
3 Bij profilering worden bepaalde aspecten van de persoonlijkheid, het gedrag, de interesses en de gewoontes
van een persoon geanalyseerd om voorspellingen te doen of besluiten te nemen in verband met deze persoon.
Deze techniek wordt gebruikt om bepaalde aspecten met betrekking tot de arbeidsprestaties, economische
situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren of interesses, betrouwbaarheid of gedragingen, locatie of
bewegingen enz. te analyseren of te voorspellen. {Theoretisch voorbeeld: wanneer u gebruikmaakt van sociale
media worden uw gegevens verzameld en uw gewoontes geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens
gebruikt om nieuwe/andere voorspellingen over u te doen.}.



verwerkingsverantwoordelijke kan de bron van de door het lid in een parlementaire vraag
vermelde persoonsgegevens niet altijd controleren.

11) Wat zijn uw rechten?

U hebt de volgende rechten:

o het recht op toegang tot uw persoonsgegevens;
o het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;
o indien van toepassing, het recht op wissing van uw persoonsgegevens;
o indien van toepassing, het recht op beperking van de verwerking;
o indien van toepassing, het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
o indien van toepassing, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
o indien van toepassing, het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken,

zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis
van toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan;

o het recht om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming
van het Europees Parlement via data-protection@europarl.europa.eu;

o het recht om een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming via edps@edps.europa.eu.


