
Direcția Generală Comunicare 

Direcția pentru birourile de legătură 

 

Declarație de confidențialitate 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parlamentul European face obiectul 
Regulamentului (UE) 2018/1725 (denumit în continuare „regulamentul”). 

În conformitate cu articolele 15 și 16 din regulamentul menționat, Parlamentul European pune la 
dispoziția persoanelor vizate următoarele informații: 

• Responsabilul pentru prelucrarea datelor este Parlamentul European 

Direcția Generală Comunicare 
Direcția pentru birourile de legătură 
Persoana desemnată ca responsabil pentru operațiunea de prelucrare: Dl Stephen CLARK 
Email: patronage@ep.europa.eu  

• Scopul prelucrării este acela de a asigura gestionarea patronajului PE. 

• Datele cu caracter personal culese și utilizate în cadrul operațiunii de prelucrare: 

- Numele 

- Prenumele  

- Adresa 

- Telefonul 

- E-mailul 

 

• Destinatarul datelor va fi Președinția Parlamentului European.  

• Persoanele vizate au dreptul de a accesa, de a rectifica sau de a șterge datele care le privesc, 

contactând persoana desemnată ca responsabil pentru operațiunea de prelucrare.  

• Dacă nu mai doriți să primiți informații privind evenimentele organizate de Parlamentul 

European, puteți să transmiteți o solicitare în acest sens biroului de legătură din țara de 

domiciliu. 

• Temeiul juridic al operațiunii de prelucrare îl constituie Decizia PE 422.553/BUR a Biroului 

Parlamentului European. 

• Datele sunt păstrate timp de cel mult cinci ani de la data primirii unei cereri. 

• Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment (ceea ce nu va afecta însă legitimitatea 

operațiunii de prelucrare a datelor efectuată în baza unui consimțământ anterior) și puteți să 

vă exercitați dreptul de a avea acces, de a corecta sau de a șterge datele care vă privesc, 

de a limita prelucrarea acestora sau de a vă opune acestei prelucrări, contactând 

responsabilul pentru prelucrare la adresa patronage@ep.europa.eu. De asemenea, puteți 

contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul Parlamentului European la adresa de 

e-mail data-protection@ep.europa.eu sau puteți depune o plângere la Autoritatea Europeană 

pentru Protecția Datelor (AEPD) la adresa edps@edps.europa.eu 
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