
Europarl Service Desk 
Privacyverklaring 

 
De verwerking van persoonsgegevens door het Europees Parlement gebeurt overeenkomstig 
de artikelen 15 en 16 van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de 
Raad van 23 oktober 2018. 

 
1) Wie verwerkt uw persoonsgegevens? 

• Het Europees Parlement treedt op als verwerkingsverantwoordelijke1. De eenheid 
die voor de verwerking verantwoordelijk is, is de afdeling Webmaster van het 
directoraat-generaal Communicatie, vertegenwoordigd door het afdelingshoofd. 

• U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke/eenheid via de 
volgende functionele mailbox: webmaster@europarl.europa.eu. 
 
 

2) Wat is het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens? 
• Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt om uw aanvraag bij de Service 

Desk te behandelen. 
 
 

3) Wat is de rechtsgrond voor de verwerking? 
• De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van taken in het algemeen belang 

die door EU- of nationale wetgeving zijn toegewezen (artikel 5, lid 1, punt a), van 
Verordening (EU) 2018/1725). 
 
 

4) Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 
• De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

 naam 
 voornaam 
 e-mailadres 
 de officiële EU-taal waarin u de Service Desk hebt gecontacteerd 
 de inhoud van het bericht (inclusief bijlagen, zoals afbeeldingen of 

documenten) 
• Eventueel worden verdere gegevens opgevraagd, zoals IP-adressen en 

telefoonnummers. 
                                                           
1 Een 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 
eenheid. 
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5) Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt? 
• De Europarl Service Desk is het centrale contactpunt voor externe personen die 

een probleem met betrekking tot een van de websites van het Europees 
Parlement willen melden en voor medewerkers die ondersteuning nodig hebben 
bij het werken met de contentmanagementsystemen (CMS) die zijn ontwikkeld 
door de afdeling Webmaster van het directoraat-generaal Communicatie.  

• Contact opnemen kan door middel van het formulier, dat via de volgende URL 
openbaar toegankelijk is 
(https://www.europarl.europa.eu/forms/nl/webmaster-contact), of direct per e-
mail, aangezien het e-mailadres op de Europarl-websites wordt vermeld.  

• Op personen die de Service Desk contacteren wordt geen toezicht gehouden. Hun 
tickets kunnen echter gecategoriseerd worden om de behandeling te verbeteren 
en het risico op duplicaten of vertragingen te verminderen.  

• Bij elke aanvraag past de Service Desk de volgende procedure toe: 
 De gebruiker dient een aanvraag in bij de Service Desk, per e-mail of door 

middel van het contactformulier dat op de pagina “Contact” van de 
Europarl-websites beschikbaar is. Als het contactformulier wordt gebruikt, 
ontvangt de Service Desk de aanvraag per e-mail.  

 Deze aanvraag kan een incident, een probleem, een verzoek tot aanpassing 
of een verzoek om informatie betreffen. 

 De gebruiker vermeldt in zijn aanvraag alle informatie die voor de 
behandeling van belang kan zijn. Dit betreft enkele persoonsgegevens 
(hieronder in detail beschreven) en eventueel verdere informatie, 
bijvoorbeeld in de vorm van screenshots of bijgevoegde bestanden.  

 De Service Desk registreert de aanvraag in een ticketsysteem, waarna deze 
verder kan worden behandeld. 

 Als er bij de behandeling van de aanvraag meer informatie nodig is, neemt 
de Service Desk eventueel contact op met de gebruiker. Interne gebruikers 
worden gewoonlijk via hun zakelijke e-mailadres of telefoon 
gecontacteerd. Externe gebruikers worden gecontacteerd via het e-
mailadres dat ze op het contactformulier hebben aangegeven of via het e-
mailadres waarmee de aanvraag is verstuurd. In dit stadium informeert de 
Service Desk de gebruiker eventueel over de vooruitgang van de 
behandeling van de aanvraag. 

 Als het noodzakelijk is dat de Service Desk een andere dienst binnen het 
Europees Parlement bij de behandeling van de aanvraag betrekt, wordt 
alleen de informatie gedeeld die voor de behandeling relevant is.  

 Als de behandeling voltooid is, informeert de Service Desk de gebruiker 
hierover via de functionele mailbox en sluit tevens het ticket in het 
ticketsysteem. 
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• Naast het hier beschreven standaardproces ontvangt de Service Desk aanvragen 
van twee andere platforms, namelijk EPSD (het ticketsysteem van de helpdesk van 
DG ITEC) en Samen.eu (een platform voor burgerbetrokkenheid).  

 De privacyverklaring van EPSD is te vinden in het register van de 
verwerkingsactiviteiten, te bereiken via de volgende URL: 
https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do. 

 De privacyverklaring van Samen.eu is hier beschikbaar: 
https://samen.eu/nl/privacy-policy. 

• Zodra de aanvraag is behandeld, blijft het ticket gedurende een vooraf 
vastgestelde periode (zie hieronder) en uitsluitend voor zakelijke doeleinden 
behouden, aangezien het noodzakelijk is dat de Service Desk regelmatig gesloten 
tickets controleert: 

 om een sneller en coherent antwoord te kunnen geven aan gebruikers die 
problemen ondervinden die al eerder zijn opgetreden 

 om een patroon van terugkerende problemen te herkennen en een 
workflow op te stellen om deze te behandelen en/of door te verwijzen naar 
het desbetreffende team 

 om een databank op te zetten met benodigde vaardigheden en geplande 
ontwikkelingen 

 om te anticiperen op de behoeften en potentiële problemen van 
gebruikers in een bepaalde belangrijke periode (bijv. tijdens de campagnes 
voor de Europese verkiezingen) 

 
 

6) Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard? 
Uw persoonsgegevens worden gedurende maximaal twee opeenvolgende 
zittingsperioden bewaard. 
Aangezien een zittingsperiode vijf jaar duurt, worden uw gegevens maximaal 10 
jaar bewaard. 
 
 

7) Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? 
• De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de medewerkers van het EP die een 

gegronde reden hebben om er toegang tot te krijgen. Het gaat om een zeer 
beperkt aantal personeelsleden (slechts enkele personen). Zij ontvangen de 
inloggegevens om toegang te krijgen tot de toepassingen die voor de behandeling 
van uw aanvraag worden gebruikt. 
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8) Worden uw persoonsgegevens gedeeld met landen buiten de EU of internationale 
organisaties? 
• Nee, uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU of 

internationale organisaties. 
 
 

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 via u zijn verkregen, wat is dan de bron? 
• Uw persoonsgegevens zijn afkomstig uit de toepassingen waarover het personeel 

van de Service Desk beschikt (email EP system). 
 
 

11) Wat zijn uw rechten? 
• U hebt de volgende rechten: 

 het recht op toegang tot uw persoonsgegevens; 
 het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens; 
 het recht op wissing van uw persoonsgegevens; 
 het recht op beperkte verwerking; 
 het recht op overdraagbaarheid van gegevens;  
 het recht om bezwaar te maken tegen verwerking; 
 het recht om contact op te nemen met de functionaris voor 

gegevensbescherming van het Europees Parlement 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. 

                                                           
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.} 
 

mailto:data-protection@europarl.europa.eu
mailto:data-protection@europarl.europa.eu
https://edps.europa.eu/
https://edps.europa.eu/
mailto:edps@edps.europa.eu


• U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar de functionele 
mailbox webmaster@europarl.europa.eu of door het contactformulier in te vullen 
dat onderaan de Europarl-websites beschikbaar is. 
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