
 

 

Updates ontvangen  

Privacy beleid 

1. Inleiding 

De bescherming van natuurlĳke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
door de instellingen van de Europese Unie wordt geregeld door Verordening (EU) 2018/1725 van 
het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018[1]. In deze verordening worden 
dezelfde beginselen en regels gehanteerd als in de algemene verordening 
gegevensbescherming[2]. 

Wij verstrekken u de volgende informatie op basis van de artikelen 15 en 16 van 
Verordening (EU) 2018/1725. 

[1] 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, PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39. 

[2] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

2. Waarom verwerken wij uw gegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u via e-mail automatische kennisgevingen te sturen 

wanneer nieuwe informatie wordt toegevoegd aan bepaalde delen van onze websites. Dit beoogt 

u op de hoogte te houden van interessante informatie zonder dat u de website opnieuw moet 

bezoeken om te zien of er updates zijn. 

Om technische redenen moeten wij migreren naar een nieuw e-mailabonneringssysteem. 

U heeft de mogelijkheid al dan niet over te gaan naar het nieuwe e-mailabonneringssysteem. 

Indien u wenst over te gaan, bestaat de migratie uit twee stappen:  

1) U krijgt een e-mail met een uitnodiging om u bij het nieuwe systeem aan te sluiten. 

2) Op de startpagina van het nieuwe systeem treft u instructies aan over het creëren van een 

account. Deze stap is noodzakelijk indien u e-mails van het Europees Parlement wilt blijven 

ontvangen. Een geldig e-mailadres is vereist voor het aanmaken van het nieuwe account. 

Daarnaast vragen wij tijdens het registratieproces uitsluitend voor statistische doeleinden 

aanvullende informatie. Het verstrekken van deze informatie is optioneel en de keuze deze niet 



 

 

te verstrekken heeft geen invloed op de functies, doelmatigheid en diensten van het systeem. 

Voorts worden de gegevens geanonimiseerd (de gegevens worden zo opgeslagen dat het 

systeem bijvoorbeeld wel kan zien dat er twee accounts in land X zijn geregistreerd, maar het 

systeem kan niet achterhalen wie de gebruikers zijn van deze accounts). 

Zodra u in het nieuwe systeem geregistreerd bent, verwerken wij uw persoonsgegevens om u via 

e-mails te voorzien van relevante informatie (op basis van uw keuzes) over de activiteiten van 

het Europees Parlement (EP). 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig artikel 5, lid 1, punt d), van 

Verordening (EU) 2018/1725 - toestemming van de betrokkene. 

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens? 

(Verwerkingsverantwoordelijke)  

Het Europees Parlement treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. Uw gegevens worden 

verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Webmaster van het directoraat-

generaal Communicatie, vertegenwoordigd door het afdelingshoofd. 

U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via webmaster@europarl.europa.eu. 

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Bij het aanmaken van uw account in het systeem wordt gevraagd de volgende informatie te 

verstrekken:  

 E-mailadres: dit is de enige vereiste informatie die u dient te verstrekken, aangezien het 

systeem een e-mailadres nodig heeft om de nieuwsbrieven naartoe te sturen. Het e-

mailadres fungeert ook als unieke identificatie van de gebruiker in het systeem van 

nieuwsbrieven. 

 Land van herkomst (optioneel - enkel voor statistische doeleinden); 

 Leeftijdscategorie (optioneel - enkel voor statistische doeleinden); 

 Bedrijfstak (optioneel - enkel voor statistische doeleinden); 

 Hoe u van ons heeft vernomen (optioneel - enkel voor statistische doeleinden). 

Zij erop gewezen dat de optionele gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden zijn bestemd 

en uw keuze deze niet te verstrekken op geen enkele wijze van invloed is op de diensten die wij 

via dit systeem verlenen. 

5. Aan wie worden uw gegevens doorgegeven? 

De toegang tot uw gegevens wordt aan een beperkt aantal administratief medewerkers van het 

Europees Parlement verleend en alleen aan de medewerkers die werkzaam zijn bij de 
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afdelingen/directoraten die rechtstreeks betrokken zijn bij het gebruik van het systeem (de 

verwerkingsverantwoordelijke). 

Administratief medewerkers van het EP kunnen alleen op uw verzoek het gegevensformulier in 

dit systeem volledig verwijderen of de gegevens bijwerken (bv. intrekking van toestemming, 

bijwerking van e-mailadres).  

Uw gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie en worden niet gedeeld met 

landen die geen lid zijn van de EU of met een internationale organisatie. 

Het Europees Parlement is de enige gebruiker van de verzamelde gegevens. 

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

Uw gegevens worden bewaard zolang u een account heeft. U kunt uw account op elk gewenst 

moment verwijderen. Op het moment dat u uw account heeft verwijderd, zal het systeem daarna 

uw gegevens nog 48 uur bewaren om u de mogelijkheid te bieden uw account te reactiveren. Na 

deze 48 uur worden uw account en al uw gegevens permanent uit het systeem verwijderd. 

7. Hoe worden uw gegevens opgeslagen? 

Het Europees Parlement verbindt zich ertoe de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te 

beschermen. Wij gebruiken een ruime waaier aan beveiligingstechnologieën en procedures om 

uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of verspreiding. 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers met beperkte toegang. Deze 

servers bevinden zich op gecontroleerde locaties van het gegevenscentrum van het Europees 

Parlement in Luxemburg. 

Uw gegevens worden automatisch opgeslagen (versleuteld) in de database van het systeem op 

het moment dat u het account aanmaakt. Telkens wanneer er een update over een onderwerp 

is, controleert het systeem of u zich op het onderwerp heeft geabonneerd en indien dit het geval 

is, stuurt het systeem de nieuwsbrief naar het e-mailadres dat u bij het aanmaken van het 

account heeft gebruikt. 

Het kan voorkomen dat u andere bijkomende e-mails ontvangt, maar alleen in verband met het 

systeem (bv. kennisgeving dat het account is aangemaakt of dat het systeem voor een bepaalde 

tijd niet kan worden gebruikt in verband met onderhoud). 

Er wordt geen gebruikgemaakt van geautomatiseerde processen en/of profilering om besluiten 

te nemen die gevolgen kunnen hebben op u en uw rechten. 



 

 

8. Hoe kunt u uw persoonsgegevens raadplegen, op hun juistheid controleren en, zo nodig, 

verifiëren, corrigeren of wissen? 

Overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 heeft u als betrokkene de volgende rechten: 

 het recht op toegang tot uw persoonsgegevens; 

 het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens; 

 indien van toepassing, het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens; 

 indien van toepassing, het recht op beperking van de verwerking; 

 indien van toepassing, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking; 

 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; 

U kunt uw gegevens altijd raadplegen, bijwerken of wissen uit het systeem via de 

gebruikersinterface. U kunt ook kiezen over welke onderwerpen u op de hoogte gehouden wilt 

worden. 

U kunt contact opnemen met het ondersteuningsteam voor informatie over de uitoefening van 

de bovengenoemde rechten op het volgende adres: webmaster@europarl.europa.eu  

Europees Parlement 

Directoraat-generaal Communicatie 

Directoraat Campagnes 

Wiertzstraat 60 

B-1047 Brussel 

9. Met wie moet u contact opnemen als u een vraag of een klacht heeft? 

U kunt te allen tijde contact opnemen met het ondersteuningsteam van het project op het 

volgende adres: webmaster@europarl.europa.eu. Het ondersteuningsteam kan u helpen bij het 

bijwerken of verwijderen van de gegevens en kan u aanvullende informatie verstrekken over de 

verwerking van uw gegevens. 

In het geval u zich zorgen maakt en/of klachten heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van 

het Europees Parlement op het volgende adres: Data-Protection@europarl.europa.eu. De 

functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Parlement zorgt ervoor dat de 

bepalingen van Verordening (EU) 2018/1725 in de instelling worden toegepast. 

Functionaris voor gegevensbescherming  

Europees Parlement  

2, rue Alcide De Gasperi  

L-1615 - Luxemburg  
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U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) aangaande de verwerking van uw 

persoonsgegevens. 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) is een onafhankelijke 

toezichthoudende autoriteit. De EDPS zorgt ervoor dat alle EU-instellingen en -organen bij de 

verwerking van persoonsgegevens het recht op privacy in acht nemen. 

 


