
Privacyverklaring

Artikel 15 van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van
21 november 2018 is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het
Europees Parlement.

1) Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Het Europees Parlement is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens.
Directoraat-generaal Presidium
Directoraat Plenaire Vergadering
E-mail: Sessions@europarl.europa.eu

2) Wat is het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens?
 Het doel is om vragen te kunnen beantwoorden met betrekking tot de plenaire

vergadering van het Europees Parlement.

3) Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
 Achternaam
 Voornaam
 E-mailadres

4) Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt?
 Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt om uw vragen over de plenaire

vergadering van het Europees Parlement te beantwoorden.

5) Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?
 De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is:

 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, en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG

 Het besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 22 juni 2005 tot
vaststelling van uitvoeringsvoorschriften in verband met Verordening (EG) nr. 45/2001
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de
communautaire instellingen en organen en het vrije verkeer van die gegevens.

6) Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
 Uw verzoek wordt in e-mailformaat ontvangen en opgeslagen. De gegevens

worden gedurende 90 dagen bewaard voordat zij automatisch worden gewist.



7) Worden uw persoonsgegevens gedeeld? Wie zijn de ontvangers van uw
persoonsgegevens?
 Uw persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld als uw vraag betrekking heeft

op de plenaire vergadering. Het directoraat Plenaire Vergadering zal hierop
antwoorden.

 Als het directoraat Plenaire Vergadering niet in staat is uw vraag te beantwoorden,
kan deze ook worden doorgestuurd naar de bevoegde dienst van het Europees
Parlement.

8) Worden uw persoonsgegevens buiten het Europees Parlement naar landen binnen of
buiten de EU overgedragen?
 Nee, er zal geen overdracht van uw persoonsgegevens plaatsvinden buiten het

Europees Parlement.

9) Wat zijn uw rechten?
 Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens.
 Het recht van rectificatie
 Het recht op wissing
 Het recht op beperkte verwerking
 Het recht om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming

via data-protection@europarl.europa.eu
 Het recht om een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor

gegevensbescherming via edps@edps.europa.eu


