
 
 

GEGEVENSBESCHERMING — SPECIFIEKE PRIVACYVERKLARING 
VERZOEKEN OM INFORMATIE EN TOEGANG TOT DOCUMENTEN 

 

 
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking door de Europese Rekenkamer (ERK) van 
persoonsgegevens van natuurlijke personen die het contactformulier hebben ingevuld en de categorie 
“algemene informatieverzoeken” hebben gekozen, of die een verzoek om informatie, een verzoek om 
toegang tot documenten of andere berichten aan de ERK hebben gestuurd.  
Hieronder is beschreven hoe de ERK uw persoonsgegevens verwerkt en uw privacy beschermt. 
Door contact op te nemen met de ERK stemt u in met de in deze verklaring beschreven 
gegevensverwerking. 
 
Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw gegevens? 
Gegevensverwerkingsverrichtingen betreffende verzoeken om informatie of toegang tot documenten 
worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het hoofd van de juridische dienst, die de 
verwerkingsverantwoordelijke is. 
 
Waarom verzamelen we uw gegevens? 
De verwerking van uw gegevens heeft ten doel om snel en afdoende te reageren op alle verzoeken 
om informatie/toegang tot documenten die aan de ERK zijn gericht door het publiek of burgers die de 
ERK vrijwillig gegevens hebben verstrekt. Wij verzamelen ook het IP-adres om de legitimiteit van het 
verzoek en de informatiebeveiliging te waarborgen. 
 
Welke regels gelden met betrekking tot het gebruik van uw gegevens? 
Het rechtskader dat van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door de ERK wordt 
gevormd door 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.  
Verzoeken om informatie en documenten zullen worden behandeld overeenkomstig artikel 15 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, artikel 42 van het Handvest van de 
grondrechten en Besluit nr. 12/2005 van de Europese Rekenkamer inzake de toegang van het publiek 
tot documenten van de Rekenkamer, vervolgens gewijzigd bij Besluit nr. 14-2009 van de ERK. 
 
Welke persoonsgegevens verzamelen we? 
Uw voor- en achternaam, e-mailadres, IP-adres, geslacht, nationaliteit en overige persoonsgegevens 
die u besluit te delen en met de verwerking waarvan u instemt. 
 
Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie zullen ze worden verstrekt? 
Het personeel van de juridische dienst van de ERK heeft toegang tot uw persoonsgegevens en zal deze 
verwerken volgens het “need to know”-beginsel. De gegevens kunnen met andere afdelingen van de 
ERK worden gedeeld als dit nodig wordt geacht voor de beantwoording van uw verzoek (bijvoorbeeld 
een andere afdeling van de ERK die is bevoegd voor de kwestie die in het verzoek is vermeld).  
Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan andere ontvangers: interne en/of externe 
controleurs, het directoraat Vertalingen van de ERK (indien vertaling nodig is), de functionaris voor 
gegevensbescherming, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, de Ombudsman, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1548411649165&uri=CELEX%3A32018R1725
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC12_2005/DEC12_2005_NL.PDF
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014nl.pdf


indien u een klacht indient, of een andere EU-instelling of ander EU-orgaan. 
 
Hoe beschermen wij tegen mogelijk misbruik of ongeoorloofde toegang tot uw gegevens? 
We bewaren de gegevens die we van u hebben veilig in het datacentrum van de ERK, gevestigd te 
Luxemburg. Bijgevolg bent u gedekt door de talrijke maatregelen die we hebben getroffen om de 
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze eigen elektronische activa 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, de 
functie en verantwoordelijkheden van de betrokken persoon. Deze rechten worden doorlopend 
geactualiseerd bij wijzigingen in de taken van personeel.  
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 
hij heeft verantwoordelijkheden op deze gebieden gedelegeerd aan verschillende entiteiten.  
De functionaris voor informatiebeveiliging van de ERK zorgt ervoor dat ons 
informatiebeveiligingsbeleid correct wordt uitgevoerd en dat de daarmee samenhangende controles 
op doelmatigheid worden getest.  
 
Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
Uw persoonsgegevens zullen vijf jaar nadat u uw verzoek heeft ingediend uit het ERK-INFO-register 
worden verwijderd. 
 
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 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 via eca-info(at)eca.europa.eu. 
Indien u meer informatie nodig heeft of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens 
wenst in te dienen, kunt u ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming. 
Europese Rekenkamer 
Functionaris voor gegevensbescherming 
12, rue Alcide de Gasperi 
1615 Luxemburg 
LUXEMBURG 
E-mail: eca-data-protection(at)eca.europa.eu 
 
U heeft ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw 
persoonsgegevens bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 
(edps(at)edps.europa.eu). 


