Dit is een vertaling die enkel ter informatie dient. Waar de tekst afwijkt van de oorspronkelijke Engelse versie,
geeft deze laatste altijd de doorslag.
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1.

BESCHRIJVING VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Naast de algemene informatie op haar website, beschikt OLAF ook over een speciaal
webformulier waarmee vragen van algemene aard kunnen worden gesteld over OLAF's
activiteiten, opdracht, beleid, enz.
Persoonlijke gegevens verzameld via dit webformulier (naam, familienaam en emailadres), worden gebruikt voor de behandeling van uw verzoek. Het doel van de
verwerking is om een antwoord te formuleren op een informatieverzoek inzake
fraudebestrijding. Het informatieverzoek wordt geregistreerd en beantwoord door
medewerkers van eenheid 0.1: Onderzoek – Selectie en Toetsing. De gegevens worden
vijf jaar bewaard.
Sommige verzoeken kunnen echter ook worden doorgestuurd naar andere OLAFmedewerkers (of -diensten) die bevoegd zijn om een bepaalde vraag te behandelen.
Uw bericht kan daarenboven ook informatie met mogelijk onderzoeksbelang bevatten.
In dit geval zal het Bureau evalueren of een nieuw onderzoek of coördinatiezaak dient
te worden geopend in overeenstemming met Verordening 883/2013.
De verwerkte gegevens maken het niet het voorwerp uit van geautomatiseerde
besluitvorming, inclusief profilering.
2.

WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is de Code van goed administratief
gedrag (Commissie Besluit 2000/633/EG – PB L267/63 van 20.10.2000) en, waar
relevant, Verordening 883/2013. OLAF verwerkt de gegevens overeenkomstig artikel 5,
§ 1, (a), van Verordening (EU) 2018/1725.
3. CATEGORIEËN VAN VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Het webformulier op de OLAF website maakt het verzamelen van persoonlijke
gegevens, zoals uw naam, familienaam en e-mailadres mogelijk.
4.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN AAN WIE WORDEN DEZE VRIJGEGEVEN?

De toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot bevoegde OLAF medewerkers
die de informatieverzoeken van het brede publiek registreren en beantwoorden. Waar
nodig, kan uw verzoek ter behandeling worden doorgestuurd aan een bevoegde OLAFdienst.
Persoonsgegevens die tijdens deze verwerking worden verzameld, zijn toegankelijk voor
auditors, voor de functionaris voor gegevensbescherming, voor de Europese
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Toezichthouder voor gegevensbescherming en voor de Europese Ombudsman (in geval
van klachten).
5.

HOE BESCHERMEN EN BEVEILIGEN WIJ UW INFORMATIE?

Om uw persoonsgegevens te beschermen werden een aantal technische en
organisatorische maatregelen genomen. De technische maatregelen omvatten adequate
acties voor de aanpak van online beveiliging tegen het risico van verlies, verandering of
ongeoorloofde toegang tot gegevens, waarbij de risico's door de verwerking en de aard
van de verwerkte gegevens in overweging worden genomen. Inzake ongeoorloofde
toegang tot apparatuur en gegevens, dient te worden opgemerkt dat alle hardware zich
in de beveiligde OLAF lokalen bevindt, beschermd door OLAF-specifieke fysieke
beveiligingsmaatregelen, dat OLAF's IT-infrastructuur beveiligd is met firewalls en dat
de voornaamste computersystemen waarin de gegevens worden bewaard extra
beveiligd zijn.
Organisatorische maatregelen omvatten het beperken van de toegang tot de gegevens
tot daartoe bevoegde personen met een legitieme behoefte om de gegevens te kennen
met het oog op deze gegevensverwerking.
6.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar nadat u
uw verzoek hebt ingediend.
Indien de door u verstrekte informatie, informatie van mogelijk onderzoeksbelang zou
bevatten, dan wordt deze informatie gedurende 15 jaar bewaard in overeenstemming
met de regels die van toepassing zijn op OLAF's selectieprocedures.
7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN?

U heeft het recht te verzoeken om inzage, rechtzetting, schrapping of beperkte
verwerking van uw persoonsgegevens en U kunt bezwaar aantekenen tegen hun
verwerking op gronden die betrekking hebben op uw bijzondere situatie
Elk verzoek om een van deze rechten uit te oefenen, dient te worden gericht aan de
verwerkingsverantwoordelijke (OLAF-FMB-DATA-PROTECTION@ec.europa.eu). Als u uw
rechten wilt uitoefenen in het kader van een of meerdere specifieke
verwerkingsoperaties of dossiers, gelieve dan hun beschrijving en referentie (s) te
vermelden in uw verzoek.
Op grond van Verordening (EU) 2018/1725 en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten
van de Commissie kunnen uitzonderingen en beperkingen gelden.
8.

CONTACTGEGEVENS VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

U kunt contact opnemen met OLAF's functionaris voor gegevensbescherming (OLAFFMB-DPO@ec.europa.eu) met betrekking tot kwesties in verband met de verwerking
van uw persoonsgegevens op grond van Verordening (EU) 2018/1725.
9.

KLACHTEN

U heeft het recht om een beroep te doen op de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) indien u van mening bent dat uw rechten
onder Verordening (EU) 2018/1725 zijn geschonden als gevolg van de verwerking van
uw persoonsgegevens door OLAF.

