
 

 

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 de verwerkingsverantwoordelijke1 en de 

verantwoordelijke entiteit voor de verwerking is het secretariaat van de 

Commissie verzoekschriften (directoraat Rechten van de burger en 

Constitutionele Zaken ˂ directoraat-generaal Intern Beleid van de Unie ˂ 

secretariaat-generaal van het Parlement ˂ Europees Parlement), 

vertegenwoordigd door Roberta Panizza. 

 U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke of de entiteit door 

een e-mail te sturen naar peti-secretariat@europarl.europa.eu, of via de gewone 

post ter attentie van het Europees Parlement, voorzitter van de Commissie 

verzoekschriften p/a PETI-secretariaat, Wiertzstraat 60, 1047 Brussel, België.  

 

 

2) Wat is het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens? 

 Uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van het recht 
om een verzoekschrift in te dienen, meer bepaald bij de ontvangst van ingediende 
verzoekschriften en steunbetuigingen, bij de behandeling van verzoekschriften in de 
Commissie verzoekschriften volgens de geldende procedure en bij de communicatie 
met de burger in verband met besluiten die door de Commissie verzoekschriften zijn 
genomen.  
 

3) Wat is de rechtsgrond voor de verwerking? 

 De verwerking gebeurt op grond van artikel 227 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en de artikelen 226 t/m 229 van het Reglement van 
het Europees Parlement.  

 

4) Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

 We verwerken uw voornaam, achternaam, nationaliteit, titel, geslacht, 

leeftijdscategorie, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere 

gegevens over de indiener van het verzoekschrift of derden die worden verstrekt 

in de tekst van het verzoekschrift, in uw account op het verzoekschriftenportaal of 

in de verdere correspondentie met het secretariaat van de Commissie 

                                                           
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 
entiteit. 
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verzoekschriften. U bevestigt dat alle persoonsgegevens van derden die u hebt 

doorgegeven aan het Europees Parlement op rechtmatige wijze zijn verkregen, in 

overeenstemming met de geldende nationale wetgeving inzake de verwerking van 

persoonsgegevens.   

 

 

 

5) Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt? 

 Uw persoonsgegevens worden ofwel per post, ofwel in elektronische vorm 
aangeleverd en worden opgeslagen in de computerapplicaties die het Parlement 
gebruikt voor het beheer van verzoekschriften. Als dit nodig zou blijken voor een 
goede follow-up van uw verzoekschrift kunnen sommige persoonsgegevens ook 
worden doorgegeven aan de onder punt 7 genoemde ontvangers.  

 

6) Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard? 

 Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de behandeling van het 

verzoekschrift en eventuele gerechtelijke procedures tegen het Europees Parlement 

met betrekking tot het verzoekschrift. Na deze periode worden de papieren dossiers 

overeenkomstig de geldende regels voor historisch archiefbeheer bewaard voor 

historische doeleinden. In die context zou de noodzaak kunnen ontstaan om de in 

verzoekschriften verschafte persoonsgegevens voor historische doeleinden op te 

slaan. De persoonsgegevens op het verzoekschriftenportaal, in het beheersysteem 

van het secretariaat (e‑ Petition) en op de website van het Europees Parlement 

worden opgeslagen voor de duur van twee zittingsperiodes en vervolgens 

gearchiveerd. 

 

7) Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens? 

 

 Als uw verzoekschrift ontvankelijk wordt verklaard, kunnen uw persoonsgegevens 
worden doorgegeven aan de leden van het Europees Parlement, aan EU-instellingen 
en -organen, aan nationale autoriteiten en eventuele derden die een bijdrage 
kunnen leveren tot de behandeling van uw verzoekschrift.  

 U dient er rekening mee te houden dat verzoekschriften na registratie openbare 
documenten worden. Dit houdt in dat uw identiteit, het nummer dat aan het 
verzoekschrift is toegekend en de daarin vermelde persoonsgegevens:  

(1) kunnen worden meegedeeld aan de in bovenstaande alinea genoemde 
ontvangers;  

(2) kunnen worden genoemd tijdens openbare vergaderingen van de 
Commissie verzoekschriften en dus via webstreaming op internet 
terechtkomen (hierdoor kan iedereen de vergaderingen volgen via de 
website van het Europees Parlement);  

(3) kunnen worden genoemd tijdens plenaire vergaderingen en dus worden 
vastgelegd in de notulen die in het Publicatieblad worden gepubliceerd;  



 

 

(4) beschikbaar kunnen worden gemaakt op de website van het Europees 
Parlement.  

 Niettemin kunt u ons verzoeken uw naam niet te vermelden om uw privacy te 
beschermen. In dat geval wordt uw verzoekschrift geanonimiseerd en worden alle 
verdere ontvangers van uw gegevens hiervan op de hoogte gebracht. Let wel: iedere 
burger kan het Parlement op grond van Verordening (EG) nr. 1049/2001 verzoeken 
de betreffende persoonsgegevens bekend te maken. In dat geval kan het Parlement 
verplicht zijn hierop in te gaan.  

 

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 door u werden verstrekt, wat is dan hun bron? 

 

 In sommige gevallen worden verzoekschriften ingediend door derden, namens 

betrokkenen. Het is ook mogelijk dat in de inhoud van verzoekschriften 

persoonlijke gegevens over andere betrokkenen worden vermeld. 

 

11) Wat zijn uw rechten? 

 U hebt de volgende rechten: 

o recht op toegang tot uw persoonsgegevens; 

o recht op rectificatie van uw persoonsgegevens; 

o recht op wissing van uw persoonsgegevens; 

                                                           
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.} 
 



 

 

o 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 recht om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van 

het Europees Parlement via data-protection@europarl.europa.eu; 

o recht om een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming via edps@edps.europa.eu. 
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