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Oktober 2021 
Gegevensbescherming — privacyverklaring 

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers 
van de Europese Rekenkamer 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking door de Europese 
Rekenkamer (ERK) van de persoonsgegevens die zij verzamelt van bezoekers van haar 
gebouwen.  

Hieronder is beschreven hoe de ERK uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt. 

Wie is verantwoordelijk voor het behandelen van uw gegevens? 
Gegevensverwerkingsverrichtingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
functionaris voor fysieke beveiliging. 

Waarom verzamelen we uw gegevens? 
We verzamelen uw gegevens om toegang te verlenen tot gebouwen van de ERK, om alle 
bezoekers te beheren en bij te houden en om toegangskaarten te verstrekken. Hierdoor 
kunnen wij op uw verzoek actie ondernemen (bijv. voor studie- en informatiebezoeken 
of voor gebruikmaking van de kantine).  

Bezoekers die niet gebonden zijn aan een contract of potentieel contract, geven door 
het invullen van het bezoekersformulier toestemming voor de in deze verklaring 
beschreven gegevensverwerking. 

Alle bezoekers moeten een bezoekersformulier invullen, anders wordt hun de toegang 
tot gebouwen van de ERK ontzegd.  

Welke regels gelden met betrekking tot het gebruik van uw gegevens? 
Het rechtskader dat van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens binnen 
de Rekenkamer wordt gevormd door Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
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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. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de noodzaak ervan 
voor de vervulling van een taak in het algemeen belang, te weten het beheer van de 
interne veiligheid van de ERK. De COVID-controle is vereist op grond van een besluit van 
de Rekenkamer naar aanleiding van de pandemie.  

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 
De volgende categorieën van gegevens zullen worden verzameld: uw volledige naam, 
geboortedatum en -plaats, nationaliteit, geslacht, naam van uw organisatie, informatie 
over uw identiteitsbewijs (nummer, datum van afgifte, vervaldatum en autoriteit van 
afgifte), gebruikte taal/talen, nummer toegangskaart, informatie over toegang tot de 
gebouwen van de ERK (datum van eerste binnenkomst, en datum/tijdstip van activering 
van toegangscontrolepunt). 

Bovendien zullen wij, zolang de uitzonderlijke omstandigheden rond de COVID-19-
pandemie aanhouden, handmatig uw afgedrukte COVID-certificaat controleren of de 
bijbehorende QR-code scannen met de officiële mobiele applicatie CovidCheck.lu die de 
Luxemburgse autoriteiten ter beschikking hebben gesteld. Als alternatief kunnen 
bezoekers zonder COVID-certificaat een bewijs van herstel of een negatieve COVID-19-
test overleggen bij de ingang. Er worden geen gegevens opgeslagen of geregistreerd. 
Deze maatregel werd ingevoerd als reactie op de pandemie om de gebouwen van de 
ERK en de gezondheid van haar personeel te beschermen.  

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
Uw persoonsgegevens worden dertien (13) maanden bewaard, met uitzondering van 
informatie over de activering van toegangscontrolepunten, die zes maanden wordt 
bewaard.  

Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze verstrekt? 
Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door de veiligheidsdienst (Security and 
Safety Service, SSS). Er worden geen gezondheidsgegevens verwerkt door anderen.  

Uitsluitend het SSS-team heeft toegang tot uw persoonsgegevens. 

Als u een klacht indient, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan 
andere partijen, te weten de Europese Ombudsman, de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en de functionaris voor gegevensbescherming van de ERK. 
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Welke beveiligingsmaatregelen worden genomen als waarborg tegen 
mogelijk misbruik of ongeoorloofde toegang tot uw gegevens? 
Gegevensreeksen worden veilig opgeslagen in het gegevenscentrum van de ERK in 
Luxemburg en zijn bijgevolg gedekt door de talrijke maatregelen die zijn getroffen om 
de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de elektronische activa van de 
instelling te beschermen. 

SERVICENOW wordt gebruikt als verwerker om de verzoeken om toegangsrechten voor 
bezoekers te beheren. Bepalingen in het contract tussen de ERK en de verwerker 
waarborgen een toereikende bescherming van de verwerkte gegevens. SERVICENOW is 
ISO27001-gecertificeerd. 

De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot een specifieke gebruikersgroep. 
Toegangsrechten worden toegekend op een “need to know”-basis, waarbij rekening 
wordt gehouden met de rol, functie en verantwoordelijkheden van de betrokken 
persoon. Deze rechten worden doorlopend geactualiseerd bij personeelswijzigingen. 

De secretaris-generaal van de ERK heeft de algemene verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van regels inzake toegangsrechten en voor de naleving van de regels inzake 
gegevensbescherming, maar heeft verantwoordelijkheden op deze gebieden 
gedelegeerd aan verschillende entiteiten.  

De Rekenkamer beschikt over informatiebeveiligingsbeleid en heeft een functionaris 
voor informatiebeveiliging die ervoor zorgt dat het beleid correct wordt uitgevoerd en 
dat de daarmee samenhangende controles op doelmatigheid worden getoetst.  

Wat zijn uw rechten? 
Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn uiteengezet in de 
artikelen 17-24 van Verordening (EU) 2018/1725. 

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om deze onverwijld 
te laten rectificeren indien zij onjuist of onvolledig zijn. Onder bepaalde 
omstandigheden heeft u het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen 
of het gebruik ervan te beperken. Indien van toepassing, heeft u het recht om te allen 
tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om redenen die 
verband houden met uw specifieke situatie, en het recht op overdraagbaarheid van 
gegevens. Mogelijk gelden er enkele beperkingen van uw rechten overeenkomstig 
Besluit nr. 42-2021 van de Rekenkamer van 20 mei 2021, dat hier is gepubliceerd.  

Wij zullen uw verzoek overwegen, een beslissing nemen en u onverwijld en in ieder geval 
binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek hiervan op de hoogte brengen. Die 
termijn kan indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. U wordt 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32021Q0622(01)
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binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek in kennis gesteld van de verlenging 
(indien van toepassing), samen met de redenen voor de vertraging.  

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de 
verwerkingsverantwoordelijke. De betreffende contactgegevens worden hieronder 
vermeld. 

Met wie moet u contact opnemen bij vragen of klachten? 
Uw eerste aanspreekpunt is ECA-security@eca.europa.eu.  

U kunt te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming 
van de ERK (eca-data-protection@eca.europa.eu) in geval van zorgen/klachten over de 
verwerking van uw persoonsgegevens.  

Functionaris voor gegevensbescherming 
Europese Rekenkamer 
12, rue Alcide de Gasperi 
L-1615 LUXEMBURG

U heeft te allen tijde het recht om een klacht over de verwerking van uw 
persoonsgegevens in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu). 
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