
Declarație de confidențialitate 

Articolele 15 și 16 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 octombrie 2018 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către 

Parlamentul European. 

 

1) Cine vă prelucrează datele cu caracter personal? 

Parlamentul European acționează în calitate de operator1, iar Secretariatul Parlamentului 

European, Direcția Generală Personal, Direcția pentru dezvoltarea resurselor umane, 

Unitatea pentru selecția specialiștilor, reprezentată de șeful Unității pentru selecția 

specialiștilor, este entitatea responsabilă de prelucrare datelor. 

Puteți contacta operatorul/entitatea la adresa PERS-TalentSelection@europarl.europa.eu   

 

2) În ce scop sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Scopul este de a prelucra candidaturile online pentru diferitele proceduri de selecție 

organizate de Unitatea pentru selecția specialiștilor și pentru candidaturile spontane. Această 

prelucrare necesită utilizarea unui software (Gestmax) furnizat de Inasoft (sediul central: 

2507, avenue de l'Europe  Bâtiment C - 69140 Rillieux la Pape). Serverele se află în Franța și 

sunt puse la dispoziție de o societate franceză. Operațiile sunt următoarele: - înregistrarea de 

către candidați, inclusiv documentele justificative – prelucrarea dosarelor de candidatură în 

diferitele etape ale procedurii de selecție – comunicarea cu candidații cu privire la stadiul 

candidaturii lor – evaluarea calificărilor de către comitetul de selecție – gestionarea 

candidaturilor spontane – vizualizarea candidaților care au reușit la concurs de către serviciile 

de recrutare ale Parlamentului. 

 

3) Care este temeiul juridic al prelucrării? 

Temeiul juridic al prelucrării îl constituie articolele 27-31, anexa III la Statutul funcționarilor 

Uniunii Europene și articolele 12 și 82 din Regimul aplicabil celorlalți agenți (RAA). 

 

4) Care sunt datele cu caracter personal prelucrate? 

 

- Numele, prenumele, sexul, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon, data 

nașterii, locul nașterii, cetățenia, limbile vorbite. 

- Datele privind aspectele personale (studii și experiență profesională). 

- Datele privind cariera. 

- Datele privind misiunile și deplasările (pentru candidații interni, dacă este cazul). 

                                                             
1 Un operator de date este autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte 
autorități, stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal. Operatorul este 
reprezentat de șeful entității. 
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- Datele privind sănătatea (numai pentru Serviciul medical al Parlamentului European 

în cazul candidaților care solicită amenajări corespunzătoare pentru probele scrise 

și/sau orale). 

- Contul bancar și/sau alte date financiare (numai dacă este relevant). 

 

 

5) Cum vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Toate datele cu caracter personal ale candidaților vor fi colectate și prelucrate numai în 

măsura în care este necesar pentru prelucrarea candidaturilor la procedurile de selecție 

anunțate de DG Personal din cadrul Secretariatului General al Parlamentului. În conformitate 

cu articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/1725, aceste date nu vor fi 

prelucrate în niciun alt scop și nu vor fi utilizate în sprijinul măsurilor sau al deciziilor 

referitoare la o anumită persoană. 

 

În cadrul oricărui concurs sau al oricărei proceduri de selecție pentru care un candidat și-a 

exprimat interesul/în cazul unei candidaturi spontane este necesar să se prelucreze un anumit 

volum de date cu caracter personal. Aceste date vor include, în general, numele și alte 

informații referitoare la solicitant, dar fără a se limita la acestea. Pentru candidații interni care 

participă la anumite proceduri de selecție, acestea poate include, de asemenea, numărul 

matricol, statutul administrativ (de exemplu, funcționar titular, agent temporar etc.), gradul 

actual, istoricul carierei și experiența profesională, precum și informații suplimentare 

conținute în eventuale scrisori de intenție. Aceste date sunt importante pentru a stabili dacă 

un candidat îndeplinește condițiile pentru a participa la un anumit concurs sau o anumită 

procedură de selecție, atât în ceea ce privește conformitatea administrativă, cât și în ceea ce 

privește experiența profesională necesară (dacă este specificată în legătură cu postul 

respectiv) și, ulterior, pentru ca cererea să fie prelucrată în continuare. 

 

Datele candidaților la concursuri și la procedurile de selecție sunt prelucrate, strict pe baza 

principiului necesității de a cunoaște, de către personalul Unității pentru selecția specialiștilor 

și de către membrii comitetului de selecție pentru concursul sau procedura de selecție în 

cauză. Datele privind prestația unui candidat la teste sunt păstrate în cadrul unității și sunt 

puse doar la dispoziția membrilor comitetului de selecție, ale cărui lucrări sunt secrete. Datele 

nu sunt transmise niciodată altor servicii sau unități, cu excepția Serviciului Juridic al PE, în 

cazul reclamațiilor în temeiul articolului 90 din Statutul funcționarilor sau al cauzelor în 

instanță, și a superiorilor ierarhici direcți în cauză din cadrul DG Personal.  

 

6) Cât timp vor fi păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate: 
 

 pentru candidații respinși: 2,5 ani de la încheierea concursului 

 pentru candidații care au reușit la concurs: până la sfârșitul perioadei de valabilitate a 
listei de rezervă. 



 pentru cei care au depus candidaturi spontane: 2 ani 
 

 

7) La cine vor ajunge datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Datele candidaților care au reușit la concurs și ale celor care au depus candidaturi spontane 

pot fi puse la dispoziția: 

 

 unităților de resurse umane din Parlamentul European 

 Unității de recrutare a personalului din cadrul Parlamentului European 

 Unității de acreditare (din cadrul DG Securitate și Siguranță), Unității pentru resurse 

financiare (din cadrul DG Personal) și Unității pentru misiuni (din cadrul DG Personal). 

 

8) Vor fi comunicate datele dumneavoastră cu caracter personal unei țări terțe sau unei 

organizații internaționale? 

Nu, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi comunicate unei țări terțe sau unei 

organizații internaționale. 

 

9) Sunt utilizate procese automatizate2 și/sau profilări3 pentru a lua decizii care v-ar 

putea afecta? 

 Nu. 

 

10) Dacă datele cu caracter personal nu au fost obținute de la dumneavoastră, atunci 

care este sursa lor? 

Numai pentru candidații interni, sursa datelor dumneavoastră cu caracter personal include 

STREAMLINE, sistemul de gestionare a resurselor umane al Parlamentului European. 

 

11) Ce drepturi aveți? 

                                                             
2 Luarea unei decizii exclusiv prin mijloace automatizate și fără participare umană. {Exemple teoretice: pe o 
pagină de internet, selectarea anumitor opțiuni vă va plasa automat pe diferite liste de distribuire, către care se 
trimite buletinul informativ lunar corespunzător/folosirea unui sistem automat de notare a răspunsurilor la teste 
grilă și atribuirea unui punctaj minim obligatoriu în funcție de numărul de răspunsuri corecte}. 
3 Profilarea constă în analizarea aspectelor legate de personalitate, comportament, interese și obiceiuri ale unei 
persoane pentru a face predicții sau pentru a lua decizii cu privire la persoana respectivă. Este utilizată pentru a 
analiza sau prezice aspecte privind performanțele persoanei vizate la locul de muncă, situația sa economică, 
sănătatea, preferințele sau interesele sale personale, fiabilitatea sau comportamentul, localizarea sau 
deplasările sale etc. {Exemplu teoretic: atunci când utilizați instrumentele rețelelor de socializare, se colectează 
date și se înregistrează tendințele dumneavoastră. Aceste date sunt apoi utilizate pentru a face predicții 
noi/diferite în ceea ce vă privește.} 
 



Aveți următoarele drepturi: 

o dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal; 

o dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal; 

o după caz, dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal; 

o după caz, dreptul de a restricționa prelucrarea; 

o după caz, dreptul la portabilitatea datelor;  

o după caz, dreptul de a vă opune prelucrării; 
o dreptul de a contacta responsabilul cu protecția datelor din Parlamentul European la 

adresa data-protection@europarl.europa.eu; 

o dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor la 

adresa edps@edps.europa.eu 
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