
Gegevensbescherming — specifieke privacyverklaring 
Aanbesteding/Externe deskundigen 

 
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking door de Europese Rekenkamer (“ERK” of 
“Rekenkamer”) van persoonsgegevens die worden verzameld met betrekking tot aanbestedingsprocedures en 
oproepen voor externe deskundigen.  
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 ordonnateur die de 
uitnodiging tot inschrijving, de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling of de uitnodiging tot 
deelname aan een panel van deskundigen ondertekent. 
 
Waarom verzamelen we uw gegevens? 
Uw persoonsgegevens worden verzameld en verder verwerkt voor het beheer en de administratie betreffende 
deskundigen of aanbestedingsprocedures door de Rekenkamer. Uw persoonsgegevens zullen niet worden 
verwerkt voor andere doeleinden dan die waarvoor ze zijn verzameld. Indien het de bedoeling is dat verdere 
verwerking plaatsvindt om een andere reden dan die waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zult u 
informatie ontvangen over die reden en nadere relevante informatie die nodig is om te zorgen voor een eerlijke 
en transparante verwerking. 
 
Welke regels gelden met betrekking tot het gebruik van uw gegevens? 
De rechtsgrondslagen voor de verwerkingsverrichting zijn: 

• 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, die het rechtskader vormt dat van toepassing is op de verwerking van 
persoonsgegevens binnen de Rekenkamer; 

• Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot 
vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot 
wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) 
nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en 
Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (hierna “het 
Financieel Reglement”), met name de artikelen 160-179 met betrekking tot aanbestedingsprocedures 
en de artikelen 237 en 238 met betrekking tot de selectie van deskundigen. 

 
Welke persoonsgegevens verzamelen we? 
De verzamelde en verder verwerkte gegevens betreffen de deskundige of inschrijver en hun personeelsleden 
of subcontractanten (natuurlijke personen). Informatie kan verband houden met de volgende gegevens: 

• identificatiegegevens: voornaam, achternaam, paspoortnummer, identiteitskaartnummer, 
nationaliteit;  

• functie;  
• contactgegevens (e-mailadres, werktelefoonnummer, mobiel nummer, faxnummer, postadres, bedrijf 

en afdeling, land van de woonplaats, internetadres);  
• certificaten met betrekking tot socialezekerheidsbijdragen en betaalde belastingen, uittreksel uit het 

strafregister;  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046


• financiële gegevens: gegevens over de bankrekening (naam van de bank, IBAN- en BIC-code), btw-
nummer;  

• informatie voor de evaluatie van selectie- of subsidiabiliteitscriteria: deskundigheid, technische 
vaardigheden en talen, scholing, beroepservaring, met nadere gegevens over huidige en voorgaande 
baan;  

• verklaring op erewoord dat ze niet verkeren in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de 
artikelen 136 en 141 van het Financieel Reglement; 

• andere gegevens met betrekking tot de deskundige of inschrijver die deze hebben verstrekt in het 
kader van hun antwoord op de uitnodiging tot inschrijving, de oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling of de uitnodiging tot deelname aan een panel van deskundigen. 

 
Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie zullen ze worden verstrekt? 
Voor de hierboven vermelde doeleinden wordt toegang tot uw persoonsgegevens verleend of kan deze 
worden verleend aan de volgende personen: 

• personeelsleden van de Rekenkamer (het aanbestedingsteam en andere personeelsleden die behoren 
tot het beoordelingspanel) of leden van de instellingen, agentschappen en organen die deelnemen 
aan de aanbestedingsprocedure in het geval van interinstitutionele aanbesteding, en externe 
deskundigen en contractanten die in opdracht van de Rekenkamer werken aan het beheer van de 
selectieprocedure voor deskundigen, de aanbestedingsprocedure en evaluatie van inschrijvingen; 
toegang tot uw gegevens wordt verleend volgens het “need-to-know”-beginsel; 

• personen en instanties die belast zijn met een toezichts-, audit- of inspectietaak overeenkomstig het 
recht van de Unie (bijv. interne en externe controles, de instantie voor financiële onregelmatigheden 
als bedoeld in artikel 93 van het Financieel Reglement, het uitsluitingspanel als bedoeld in artikel 143 
van het Financieel Reglement, het Europees Bureau voor fraudebestrijding — OLAF); 

• burgers; indien de Rekenkamer u een contract gunt, zullen uw persoonsgegevens openbaar worden 
gemaakt in overeenstemming met de verplichting van de Rekenkamer om informatie te publiceren 
over de uitkomst van de aanbestedingsprocedure en over de begunstigden van middelen afkomstig 
uit de begroting van de Unie (respectievelijk artikel 163 en artikel 38, lid 2, van het Financieel 
Reglement). De informatie betreft in het bijzonder uw naam en adres, het gegunde bedrag en de aard 
en het doel van de gunning. Dit wordt bekendgemaakt in supplement S van het Publicatieblad van de 
Europese Unie en/of op de website van de Rekenkamer. 
 

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan andere ontvangers: 
• indien juridisch advies nodig is: de juridische dienst van de ERK; 
• indien vertaling nodig is: het directoraat Vertalingen van de ERK; 
• indien u een klacht indient: de Europese Ombudsman, de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming, de functionaris voor gegevensbescherming van de ERK. 
 
Hoe beschermen wij tegen mogelijk misbruik of ongeoorloofde toegang tot uw gegevens? 
Gegevensreeksen worden veilig opgeslagen in het gegevenscentrum van de ERK, dat van de Commissie van de 
EU en haar dienstverlener in Luxemburg en België, 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. 
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, post en 
verantwoordelijkheden van de betrokken gebruiker. Deze rechten worden doorlopend geactualiseerd bij 
wijzigingen in de personeelstoewijzing. 



De secretaris-generaal van de ERK heeft de algehele 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 een 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. 
 
Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
Uw persoonsgegevens worden tien jaar bewaard in het boekhoudsysteem indien u een kostenvergoeding 
heeft ontvangen en zeven jaar na de ondertekening van het contract bij de aanbestedende dienst en de entiteit 
die de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling of de uitnodiging tot inschrijving of tot deelname 
aan een panel van deskundigen heeft gedaan. De gegevens van afgewezen inschrijvers hoeven slechts vijf jaar 
na de ondertekening van het contract te worden bijgehouden. Wanneer deze perioden zijn verstreken, worden 
alle persoonsgegevens vernietigd. 
 
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 te allen tijde het recht om 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. 
U kunt ons vragen om, voor zover mogelijk, veranderingen van uw persoonsgegevens door te geven aan 
andere partijen waaraan uw gegevens zijn verstrekt. 
Wij zullen uw verzoek overwegen, een beslissing nemen en u onverwijld en in ieder geval binnen één maand 
na ontvangst van het verzoek hiervan op de hoogte brengen. Die termijn kan indien nodig met nog eens twee 
maanden worden verlengd. 
U bent niet onderworpen aan geautomatiseerde besluiten (die uitsluitend door machines worden genomen), 
waaronder profilering, om het recht te verkrijgen op gunning van een contract. 
U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke, met 
gebruikmaking van onderstaande contactgegevens. 
 
Met wie moet u contact opnemen bij vragen of klachten? 
Uw eerste aanspreekpunt is de verwerkingsverantwoordelijke. Gebruik de contactgegevens die staan vermeld 
in de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling of de uitnodiging tot inschrijving. 
U kunt te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de ERK (ECA-Data-
Protection(at)eca.europa.eu) in geval van zorgen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Europese Rekenkamer 
Functionaris voor gegevensbescherming 
12, rue Alcide de Gasperi 
1615 Luxemburg 
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(at)edps.europa.eu). 
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