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1. Inleiding
De Europese Commissie (hierna “de Commissie”) verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te
beschermen en uw privacy te respecteren. De Commissie verzamelt en verwerkt
persoonsgegevens overeenkomstig 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 (tot intrekking van Verordening
(EG) nr. 45/2001).
Deze privacyverklaring geeft uitleg over de reden voor de verwerking van uw
persoonsgegevens, de manier waarop wij alle verstrekte persoonsgegevens verzamelen,
verwerken en beschermen, hoe die informatie wordt gebruikt en welke rechten u heeft met
betrekking tot uw persoonsgegevens. U vindt hier ook de contactgegevens van de
verantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke bij wie u uw rechten kunt uitoefenen, van de
functionaris voor gegevensbescherming en van de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming.
Hieronder vindt u informatie over de verwerking van “Juridische entiteiten en
bankrekeningbestanden”.
2. Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?
Doel van de verwerking:
Voor alle financiële en contractuele handelingen van de diensten van de Commissie en externe
entiteiten die gebruikmaken van het centrale financiële systeem van de Europese Commissie
(ABAC‐SUMMA) is de identificatie van een uniek juridische‐entiteitdocument vereist. Op
vergelijkbare wijze verzamelt de Commissie gegevens in verband met bankrekeningen om
betalingen uit te voeren.
Bovendien biedt het systeem voor financiële transparantie ‐ een internetzoekmachine‐
transparantie ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de Europese Commissie. In dat
geval worden de naam, de regio en het bedrag van de toegekende financiering en
overeenkomst online gepubliceerd (voor bedragen van meer dan 15 000 EUR en met
uitzondering van de volgende categorieën van uitgaven: beurzen, rechtstreekse steun aan de
meest behoeftige natuurlijke personen, betalingen aan deskundigen op het gebied van
onderzoek en ontwikkeling, terugbetaling van de reis‐ en verblijfkosten van deskundigen en
personeelsuitgaven).
Daarom verzamelt en gebruikt de Europese Commissie, en bij delegatie het directoraat‐generaal
Begroting (DG BUDG), en in het bijzonder eenheid C3 en de externe entiteiten1 die
gebruikmaken van ABAC‐SUMMA, uw persoonsgegevens om uw juridisch bestaan te valideren
en om na te gaan of er in het systeem geen doublures voorkomen.
Indien uw persoonsgegevens worden verzameld door een externe entiteit is DG BUDG
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke samen met de entiteit waarmee u in contact bent
geweest en die uw persoonsgegevens heeft verzameld. Zij zorgen er gezamenlijk voor dat de
vereisten inzake gegevensbescherming in het kader van dienstenniveauovereenkomsten, die
bepalen welke procedures moeten worden gevolgd en wat de verantwoordelijkheden van elke
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partij zijn, worden nageleefd. Momenteel wordt ABAC‐SUMMA gebruikt door ongeveer 50
externe entiteiten (diensten, uitvoerende agentschappen, externe agentschappen van de EU,
gemeenschappelijke ondernemingen enz.) en de rol van elk van deze entiteiten is verduidelijkt
in een overeenkomst inzake gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid die elke entiteit
heeft ondertekend.
3. Op welke rechtsgrond(en) verwerken we uw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens omdat de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van
een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust (artikel 5, lid 1, punt b)
van 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 (het Financieel Reglement). Met name in artikel 86 worden de bevoegdheden en taken
van de rekenplichtige met betrekking tot de oprichting en het beheer van juridische
entiteitsbestanden en voor het bewaren van de bewijsstukken geregeld. Deze bestanden en
stukken bevatten de noodzakelijke persoonsgegevens voor een goed en rechtmatig beheer van
de betalingen en de terugvordering van bedragen.
De verwerking van uw persoonsgegevens is ook noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een
overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 5, lid 1, punt c)).
Zonder deze verwerking kunnen geen overeenkomsten met of financieringsbesluiten ten gunste
van de betrokkene worden gesloten en is geen toezicht op de juiste uitvoering van deze
overeenkomsten/besluiten mogelijk.
Zodra derden het contract ondertekenen, kunnen hun gegevens bovendien later worden
verwerkt in geval van invordering van achterstallige schulden, nadere informatie in DPR‐EC‐
02100.2.
4. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en verder verwerkt?
De Commissie heeft deze gegevens nodig om vast te stellen dat de begunstigde van een
betaling juridisch bestaat en om na te gaan of er in het systeem geen doublures voorkomen
voor dezelfde begunstigde.
Voor deze verwerking verzamelt de verwerkingsverantwoordelijke2 de volgende categorieën
persoonsgegevens:
 De informatie die u heeft ingevuld in het formulier Juridische entiteit en de geleverde
bewijsstukken (bv. identiteitsbewijs).
 De informatie die u hebt ingevuld in het formulier Financiële identificatiegegevens en de
geleverde bewijsstukken (bijv. bankverklaring).
5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De verwerkingsverantwoordelijke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor
de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, namelijk voor:


2

niet langer dan 10 jaar na de laatste gegevenshandeling met betrekking tot natuurlijke
personen, buiten personeelsleden van de Commissie

Indien uw persoonsgegevens verzameld worden door een externe entiteit is DG BUDG gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijke samen met de entiteit waarmee u in contact bent geweest en die uw
persoonsgegevens heeft verzameld.



uiterlijk 100 jaar na de datum van aanwerving van personeel (om te voldoen aan
verzoeken die na beëindiging van de aanstelling of na pensionering van een
personeelslid kunnen binnenkomen).

6. Hoe beschermen en beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Alle persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de Europese Commissie. Alle
verwerkingen worden uitgevoerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van
de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie‐ en informatiesystemen
binnen de Europese Commissie.
Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de Commissie een aantal technische en
organisatorische maatregelen genomen. De technische maatregelen hebben betrekking op
onlineveiligheid en beperking van het risico van gegevensverlies, wijziging van gegevens of
ongeoorloofde toegang, waarbij rekening wordt gehouden met het risico dat de verwerking en
de aard van de verwerkte persoonsgegevens inhouden. De organisatorische maatregelen
houden onder meer in dat de persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde
personen die deze gegevens moeten kennen met het oog op de verwerking ervan. Dergelijke
toegang vereist de toestemming van de directeur‐generaal van de gebruikende organisatie en
de verleende toegangsrechten worden regelmatig geëvalueerd en, indien niet langer nodig,
ingetrokken.
7. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie geven we ze door?
Uw persoonsgegevens worden toegankelijk gemaakt voor de medewerkers van de Commissie
die verantwoordelijk zijn voor deze verwerking en voor bevoegd personeel volgens het “need‐
to‐know”‐beginsel. Alleen de gegevens die gebruikt worden voor eenduidige identificatie van
entiteiten – voornaam, achternaam, land en geboortedatum – zijn toegankelijk voor alle ABAC‐
SUMMA‐gebruikers om potentiële doublures in het systeem te vermijden. Toegang tot andere
persoonsgegevens wordt alleen gegeven aan medewerkers met specifieke toegangsprofielen,
bijvoorbeeld medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de financiële en boekhoudkundige
zaken van medewerkers, oud‐werknemers, leden van het Parlement en andere relevante
categorieën van juridische entiteiten. Dergelijke toegang vereist de toestemming van de
directeur‐generaal van de gebruikende organisatie en de verleende toegangsrechten worden
regelmatig geëvalueerd en, indien niet langer nodig, ingetrokken.
Alle bevoegde personeelsleden van de Commissie, van de Europese Dienst voor extern
optreden, van adviesorganen, en van de ordonnateurs van de Commissie en externe entiteiten,
die in het kader van dienstenniveauovereenkomsten gebruikmaken van ABAC‐SUMMA en
financiële en boekhoudkundige zaken behandelen, hebben toegang tot uw gegevens op "need
to know”‐basis. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gestuurd naar de dienst Interne
audit, de Rekenkamer, de instantie voor financiële onregelmatigheden, het Bureau voor
fraudebestrijding en andere instellingen of entiteiten die verantwoordelijk zijn voor audits of
onderzoeken.
Verder kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan bankinstellingen om betalingen uit
hoofde van de overeenkomst uit te voeren. Indien u een betaling aanvraagt op een
bankrekening die niet in de EER is gevestigd, worden uw persoonsgegevens overeenkomstig
Verordening (EU) 2018/1725 aan bankinstellingen in een derde land doorgegeven. De doorgifte
is dan in het bijzonder gebaseerd op een adequaatheidsbesluit (artikel 47), of, bij ontstentenis
daarvan, op passende waarborgen (artikel 48) of afwijkingen (artikel 50, lid 1, onder b) en
onder c).
Via het systeem voor financiële transparantie (FTS) zal een beperkt aantal inlichtingen over
begunstigden onder rechtstreeks beheer toegankelijk zijn voor het publiek via de FTS‐website
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op Europa. Alleen bepaalde vastleggingen en betalingen van meer dan 15 000 EUR worden
openbaar gemaakt. In dit geval worden alleen de naam, de regio en het bedrag van de
toegekende financiering bekendgemaakt.
8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?
U heeft specifieke rechten als "betrokkene" ingevolge hoofdstuk III (artikelen 14 tot en met 25)
van Verordening (EU) 2018/1725, met name het recht om uw persoonsgegevens in te zien en
deze te rectificeren indien ze onjuist of onvolledig zijn. Onder bepaalde voorwaarden hebt u het
recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, beperkingen te stellen aan de verwerking
ervan, tegen de verwerking ervan bezwaar te maken en uw persoonsgegevens over te dragen.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke
of, in geval van een geschil, met de functionaris voor gegevensbescherming. U kunt zich
eventueel ook wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (zie de
contactgegevens in punt 9).
Indien u uw rechten in het kader van een of meer specifieke verwerkingshandelingen wenst uit
te oefenen, dient u in uw verzoek een beschrijving hiervan te geven (d.w.z. de
referentienummer(s) zoals vermeld in punt 10).
9. Contactgegevens
-

De verwerkingsverantwoordelijke

Indien u uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 wilt uitoefenen of als u
opmerkingen, vragen of zorgen heeft, of indien u een klacht wilt indienen met betrekking tot
het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, neem dan in de eerste plaats contact
op met onze gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, namelijk de dienst van de instelling
of het agentschap van de Europese Unie waaraan u uw gegevens heeft gegeven en die
verantwoordelijk is voor de verzameling en toezending aan DG BUDG.
Neem pas daarna en alleen indien nodig contact op met de Europese Commissie en bij delegatie
het directoraat‐generaal Begroting (DG BUDG), en met name DG BUDG DPC en eenheid C3
“Juridische entiteiten en bankrekeningbestanden”. Dit kunt u doen via onze contactpagina
(https://europa.eu/european‐union/contact/write‐to‐us_nl).
-

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Commissie

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Verordening
(EU) 2018/1725,
dan kunt u ook contact opnemen met de functionaris voor
gegevensbescherming (DATA‐PROTECTION‐OFFICER@ec.europa.eu).
-

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

U hebt het recht bezwaar te maken (d.w.z. u kunt een klacht indienen) bij de Europese
Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) indien u van mening bent
dat uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 door de verwerking van uw
persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke zijn geschonden.
10. Waar vindt u meer informatie?
De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie (DPO) publiceert het register van
alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem
gemeld zijn. Dit register kunt u raadplegen op: http://ec.europa.eu/dpo‐register.

Deze specifieke verwerking is opgenomen in het openbare register van de DPO met de volgende
referentie: DPR‐EC‐00301 en DPR‐EC‐02100.2.
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