Specifieke privacyverklaring
Raadpleging over de invoering van de Europese beroepskaart voor verplegers,
artsen, apothekers, fysiotherapeuten, ingenieurs, berggidsen en makelaars in
onroerend goed
1.

DOEL

Deze raadpleging wordt gehouden om standpunten te verzamelen van wie belang heeft of
betrokken is bij het onderwerp van de raadpleging, en deze mogelijk op internet te
publiceren, onder de verantwoordelijkheid van het hoofd van de eenheid Martin Frohn
van het directoraat-generaal Interne Markt en Diensten, die optreedt als toezichthouder.
Aangezien deze onlinedienst in het kader van de raadpleging persoonsgegevens
verzamelt en verwerkt, geldt het bepaalde in Verordening (EG) nr. 45/2001 van het
Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de
communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens.
2.

WELKE

PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN MET BEHULP VAN WELKE
TECHNISCHE MIDDELEN?

Identificatiegegevens
Voor deelname aan de raadpleging is het noodzakelijk dat de persoonsgegevens van de
respondenten, zoals voor- en achternaam, beroep, postadres, e-mailadres, telefoon- en
faxnummer, evenals hun mening over het betrokken onderwerp, worden verzameld en
verwerkt.
In bepaalde gevallen kunnen interne deelnemers worden geselecteerd via een steekproef
uit SysPer2 of ComRef. Deze selectie resulteert in een lijst die door de toezichthouder
wordt gebruikt om uitnodigingen voor deelname te sturen.
De verwerking van de betrokken persoonsgegevens is noodzakelijk voor de organisatie
en uitvoering van deze raadpleging om de Europese Commissie in staat te stellen haar
taken uit te voeren waarvoor zij bij de Verdragen, en meer bepaald artikel 5 VEU,
artikel 13 VEU en de artikelen 244 tot en met 250 VWEU, en overeenkomstig artikel 1
en artikel 11 VEU is gemandateerd.
Technische informatie
Het systeem gebruikt per sessie "cookies" voor de communicatie tussen de cliënt en de
server. Daarom moet uw browser zo zijn ingesteld dat "cookies" worden geaccepteerd.
Dit betekent echter niet dat persoonlijke of vertrouwelijke gegevens of het IP-adres van
uw pc worden opgeslagen. Bij beëindiging van de sessie verdwijnen de cookies weer.
3.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN AAN WIE WORDEN ZE MEEGEDEELD?

De ontvangen bijdragen zullen samen met de identiteit van de respondent op het internet
worden gepubliceerd, tenzij de respondent bezwaar maakt tegen bekendmaking van de
persoonsgegevens omdat dit zijn of haar legitieme belangen zou schaden. In dat geval
kan de bijdrage anoniem worden gepubliceerd. In andere gevallen wordt de bijdrage niet

gepubliceerd en wordt met de inhoud ervan in beginsel geen rekening gehouden.
Bezwaren met betrekking tot de bekendmaking van persoonsgegevens kunt u aan de
bevoegde dienst sturen (zie onderaan voor de contactgegevens).
4.

HOE BESCHERMEN EN BEVEILIGEN WIJ UW INFORMATIE?

Uw antwoorden en uw taalkeuze worden opgeslagen in een beveiligde en beschermde
databank in het Rekencentrum van de Europese Commissie, met inachtneming van alle
veiligheidseisen en -voorschriften van de Commissie die voor dit soort servers en
diensten door het directoraat Veiligheid zijn opgesteld. Niemand van buiten de
Commissie heeft toegang tot de databank. Binnen de Commissie zijn een gebruikersnaam
en een wachtwoord nodig om toegang te krijgen.
De toegang tot de applicatie verloopt via het gewone, niet-versleutelde http-protocol.
5.

HOE KUNT U UW GEGEVENS CONTROLEREN, WIJZIGEN OF WISSEN?

Als u wilt nagaan welke persoonsgegevens van u zijn opgeslagen of als u deze wilt laten
wijzigen, corrigeren of wissen, neem dan contact op met de toezichthouder via
onderstaande contactgegevens en geef daarbij duidelijk aan wat uw verzoek is.
6.

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens komen op een lijst die binnen de Commissie kan worden gebruikt
om later contact met u op te nemen in het kader van de activiteiten van de Commissie.
Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens hiervoor worden gebruikt, neem dan via
onderstaande gegevens contact op met de toezichthouder en geef daarbij duidelijk aan
wat uw verzoek is.
7.

CONTACTGEGEVENS

Als u wilt nagaan welke persoonsgegevens over u zijn opgeslagen door de
verantwoordelijke beheerder, als u deze wilt laten wijzigen, corrigeren of wissen, of als u
vragen hebt over de raadpleging, over de in het kader van de raadpleging verwerkte
gegevens of over uw rechten, neem dan via de volgende informatie contact op met het
ondersteuningsteam dat onder leiding staat van de toezichthouder:
Eenheid E4 Vrij verkeer van beroepsbeoefenaren, directoraat-generaal Interne
Markt en Diensten
Telefoonnummer: +32 22993757.
Faxnummer: +32 22959331.
MARKT-E4-EPC@ec.europe.eu
8.

KLACHTEN

In geval van een geschil kunt u een klacht indienen bij de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming.

2

