
Meddelande om behandling av personuppgifter 

Europaparlamentets behandling av personuppgifter regleras av artiklarna 15 och 16 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018. 

 

1) Vem behandlar dina personuppgifter? 

Europaparlamentet fungerar som personuppgiftsansvarig1, och den enhet som ansvarar för 

behandlingen är Europaparlamentets generalsekretariat, generaldirektoratet för personal, 

direktoratet för utveckling av mänskliga resurser, uttagningsenheten, som företräds av 

uttagningsenhetens chef. 

Du kan kontakta den personuppgiftsansvarige på PERS-TalentSelection@europarl.europa.eu   

 

2) Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Personuppgifter behandlas i samband med ansökningar online för de olika urvalsförfaranden 

som organiseras av uttagningsenheten och för spontana ansökningar. För behandlingen 

används en programvara (Gestmax) från Inasoft (huvudkontor: 2507 avenue de 

l'Europe  Bâtiment C - 69140 Rillieux la Pape). Servrarna finns i Frankrike och tillhandahålls av 

ett franskt företag. Följande operationer görs: – registrering som görs av de sökande, inklusive 

styrkande handlingar – behandling av ansökningshandlingarna i de olika etapperna av 

urvalsförfarandet – kommunikation med sökandena om hur ansökningsförfarandet 

fortskrider – uttagningskommitténs bedömning av meriter – handläggning av spontana 

ansökningar – Europaparlamentets rekryteringsavdelningar tittar på uppgifter om godkända 

sökande. 

 

3) Vilken rättslig grund har behandlingen? 

Den rättsliga grunden för behandlingen är artiklarna 27–31 och bilaga III till 

tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och artiklarna 12 och 82 i 

anställningsvillkoren för övriga anställda. 

 

4) Vilka personuppgifter behandlas? 

 

- För- och efternamn, kön, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, 

födelseort, medborgarskap, språk. 

- Uppgifter om personliga aspekter (studier och yrkeserfarenhet). 

- Uppgifter om yrkesbana. 

- Uppgifter om tjänsteuppdrag och resor (för interna kandidater, om så är relevant). 

                                                             
1 Med personuppgiftsansvarig avses den offentliga myndighet som ensam eller tillsammans med andra 
bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige 
företräds av chefen för den berörda enheten. 
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- Uppgifter om hälsa (endast för Europaparlamentets läkarmottagning för sökande som 

begär rimliga anpassningsåtgärder för skriftliga och/eller muntliga prov). 

- Uppgifter om bankkonto och/eller andra ekonomiska uppgifter (endast om så är 

relevant). 

 

 

5) Hur behandlas dina personuppgifter? 

Alla sökandes personuppgifter samlas in och behandlas endast i den utsträckning som krävs 

för att behandla ansökningar till uttagningar som utannonserats av GD Personal vid 

parlamentets generalsekretariat. I enlighet med artikel 4.1 b i förordning (EU) 2018/1725 

kommer sådana uppgifter inte att behandlas för andra ändamål eller användas till stöd för 

åtgärder eller beslut som rör en viss person. 

 

Vissa personuppgifter måste behandlas som en del av varje uttagningsprov eller 

urvalsförfarande som en sökande har uttryckt intresse för/vid spontana ansökningar. Sådana 

uppgifter omfattar i allmänhet, men är inte begränsade till, sökandens namn och uppgifter. 

För interna sökande i specifika urvalsförfaranden kan det också omfatta anställningsnummer, 

administrativ status (dvs. fast anställd tjänsteman, tillfälligt anställd osv.), nuvarande 

lönegrad, yrkesbana hittills och yrkeserfarenhet samt ytterligare information som lämnats i 

eventuella personliga brev. Dessa uppgifter är viktiga för att fastställa om en sökande är 

behörig att söka till ett visst uttagningsprov eller urvalsförfarande som utlysts, både när det 

gäller administrativa krav och huruvida sökanden har den yrkeserfarenhet som krävs (om 

detta specificeras i samband med den specifika tjänsten) och därefter för att ansökan ska 

kunna behandlas vidare. 

 

Uppgifterna om de sökande till uttagningsproven och urvalsförfarandena behandlas endast 

av behöriga personer som antingen arbetar vid uttagningsenheten eller ingår i 

uttagningskommittén för det specifika uttagningsprovet eller urvalsförfarandet. Uppgifter om 

en sökandes provresultat förvaras på enheten och görs tillgängliga endast för 

uttagningskommitténs medlemmar, vars arbete är sekretessbelagt. Uppgifterna lämnas aldrig 

vidare till någon annan avdelning eller enhet, förutom till Europaparlamentets rättstjänst i 

händelse av klagomål på grundval av artikel 90 i tjänsteföreskrifterna eller i samband med 

domstolsärenden respektive till direkt berörda chefer vid GD Personal.  

 

6) Hur länge sparas dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter sparas: 
 

 för icke-godkända sökande: 2,5 år efter det att uttagningsprovet avslutats 

 för godkända sökande: tills reservlistan inte längre är giltig 

 för spontana ansökningar: 2 år 
 

 



7) Vem får dina personuppgifter? 

Uppgifter om godkända sökande och spontana sökande kan göras tillgängliga för: 

 

 personalavdelningar vid Europaparlamentets generalsekretariat 

 Europaparlamentets rekryteringsenhet 

 ackrediteringsenheten (GD Skydd och säkerhet), enheten för ekonomiska resurser (GD 

Personal) och enheten för tjänsteresor (GD Personal). 

 

8) Kommer dina personuppgifter att lämnas ut till länder utanför EU eller 

internationella organisationer? 

Nej, dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till något land utanför EU eller någon 

internationell organisation. 

 

9) Används automatiska processer2 och/eller automatisk profilering3 för att fatta 

beslut som skulle kunna påverka dig? 

Nej. 

 

10) Om personuppgifterna inte kommer från dig, var kommer de då ifrån? 

Personuppgifter kan även hämtas från Europaparlamentets personalförvaltningssystem 

STREAMLINE (gäller endast interna sökande). 

 

11) Vilka rättigheter har du? 

Du har följande rättigheter: 

o Rätt att få åtkomst till dina personuppgifter. 

o Rätt att få dina personuppgifter korrigerade. 

o I tillämpliga fall, rätt till radering av dina personuppgifter. 

o I tillämpliga fall, rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. 

o I tillämpliga fall, rätt till dataportabilitet.  

o I tillämpliga fall, rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

                                                             
2 Innebär att beslut fattas helt automatiskt, utan mänsklig medverkan. (Några teoretiska exempel: En 
internetsida där du genom att välja vissa alternativ automatiskt hamnar på olika sändlistor för att få månadens 
nyhetsbrev eller där ett automatiskt system används för att rätta flervalsfrågetest och ger godkänt vid tillräckligt 
många rätta svar.) 
3 Vid profilering analyseras olika aspekter av användarens personlighet, beteende, intressen och vanor för att 
kunna förutse och besluta vissa saker som rör den personen. Används för att analysera eller förutse sådant som 
rör t.ex. arbetsprestation, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet eller 
beteende, vistelseort eller förflyttningar. (Ett teoretiskt exempel: När du använder sociala medier samlas dina 
uppgifter in och dina trender registreras. Uppgifterna används sedan för nya/ändrade prognoser om dig.) 



o Rätt att kontakta Europaparlamentets dataskyddsombud på data-

protection@europarl.europa.eu. 

o Rätt att lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen på 

edps@edps.europa.eu. 
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