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1. Inleiding 

De Europese Commissie (hierna “de Commissie”) heeft zich ertoe verbonden 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 (en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001). 

Deze privacyverklaring legt de reden uit voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens in 
de context van de Opendeurdag van de EU 2022 bij de Europese Commissie in Brussel, 
georganiseerd door de Europese Commissie.  Het legt u uit waarom en hoe we uw 
persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan en beschermen, hoe we deze gebruiken en 
welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt. U vindt hier ook de 
contactgegevens van de verantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke bij wie u uw rechten 
kunt uitoefenen, de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming. 

De informatie betreffende het verwerken van persoonlijke gegevens bij bijeenkomsten en 
evenementen georganiseerd door de diensten van de Commissie wordt hieronder 
weergegeven. 

2. Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens? 

Doel van de verwerking: de Europese Commissie verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens 
om u informatie te verstrekken over de Open Dag 2022 van de EU bij de Europese Commissie in 
Brussel (voor, tijdens en na) en om uw aanvraag voor deelname aan die bijeenkomst of dat 
evenement te behandelen. 
 
Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, ook 
niet voor profilering. 

Er zullen panoramafoto's of -video's van deelnemers en organisatoren worden gemaakt en in 
het kader van het evenement worden gepubliceerd op de Europa-website en diverse 
socialemediaplatforms van de Europese Commissie.  

Deelnemers die niet op de panoramafoto's of -video's willen staan, hebben de mogelijkheid 
bezwaar te maken tegen de verwerking door een speciaal sleutelkoord te dragen dat bij een 
stand aan de ingang van het evenement zal worden uitgedeeld. 

Deelnemers kunnen individueel of in groepsverband worden gefotografeerd of gefilmd als zij 
daarmee instemmen. 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=NL
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3. Op welke juridische grondslag(en) verwerken we uw persoonsgegevens? 

De verwerking van persoonlijke gegevens, gelieerd aan de organisatie, het beheer, de follow-up 
en promotie van de bijeenkomst of het evenement (inclusief webstreaming, foto’s, audiovisuele 
opnamen) is noodzakelijk voor het beheer en de werking van de Commissie, zoals door de 
Verdragen is voorgeschreven. Meer bepaald gaat het over artikel 11 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en in artikel 15 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. 

Bijgevolg is de verwerking legaal in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat 
aan de instelling of het orgaan van de Unie is verleend (artikel 5, lid 1, onder a), van 
Verordening (EU) 2018/1725) 

Uw toestemming is vereist voor de volgende handelingen tijdens de bijeenkomst of het 
evenement: 

- Specifieke foto's/video's (close-up of foto's/video's van identificeerbare groepen) die 
worden gemaakt voor communicatiedoeleinden.  

U ontvangt een toestemmingsformulier voordat uw foto's/video's worden genomen.  

Uw toestemming voor deze diensten kan te allen tijde worden ingetrokken. Gedetailleerde 
informatie over hoe u uw toestemming kunt intrekken, vindt u onder punt 8 van de 
privacyverklaring. 

 

4. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en verder verwerkt? 

De volgende persoonsgegevens mogen verwerkt worden in de context van de Open Dag 2022 
bij de Europese Commissie in Brussel: 

 Contactgegevens in het geval van close-ups of foto’s/video’s van identificeerbare 
groepen (voornaam, achternaam, adres, stad, land); 

 Foto’s/video’s 

 

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 verder zijn verwerkt.  

Voor elk van de categorieën persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, vindt u hieronder 
de bewaartermijnen en de verwijzing naar het desbetreffende proces-verbaal van verwerking: 

 Foto's/video's die niet als communicatiemateriaal gebruikt gaan worden, worden tot 
vijf jaar na het evenement bewaard. 

 Contactgegevens op de machtigingsformulieren worden tot vijf jaar na het evenement 
bewaard. 
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6. Hoe beschermen en beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databases, geüploade 
series gegevens enz.) worden op de servers van de Commissie opgeslagen. 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 omvatten passende 
maatregelen op het gebied van onlineveiligheid, om het risico van gegevensverlies, wijziging van 
gegevens of ongeoorloofde toegang tegen te gaan, waarbij rekening wordt gehouden met het 
risico dat de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens meebrengt. De 
organisatorische maatregelen houden in dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor 
bevoegde personen die deze gegevens moeten kennen met het oog op de verwerking hiervan. 

De contractanten van de Commissie zijn gebonden aan een specifieke contractuele bepaling 
voor alle verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens namens de Commissie. De 
contractanten moeten passende technische en organisatorische maatregelen treffen om het 
door de Commissie vereiste veiligheidsniveau te waarborgen. 

 

7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden deze meegedeeld? 

Uw persoonsgegevens worden toegankelijk gemaakt voor bevoegde medewerkers van de EU-
instellingen en haar contractanten die verantwoordelijk zijn voor deze verwerking volgens het 
“need to know”-beginsel. Deze medewerkers zijn gehouden aan hun statutaire, en waar nodig, 
aanvullende overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid. 

 

IT-tool van derden, met inbegrip van sociale media 

Wij kunnen gebruikmaken van IT-tools van derden om informatie over de bijeenkomst of het 
evenement via veelgebruikte communicatiekanalen, waaronder de sociale media, te 
verspreiden en te promoten. Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van sociale media 
door de Europese Commissie, zie de Record of Processing DPR-EC-00073 (Social Media Use by 
the European Commission). 

U kunt onze video’s bekijken, die ook kunnen worden geüpload naar een van onze pagina’s op 
de sociale media, en de links van onze website naar andere relevante sociale media volgen. 

Om uw persoonsgegevens te beschermen, worden er geen cookies op uw computer (of ander 
apparaat) gezet wanneer u onze pagina’s bezoekt via dergelijke tools van derden. Ook wordt u 
niet onmiddellijk doorgeleid naar die sociale media of andere websites. Alleen wanneer u op 
een knop klikt om een video af te spelen, wordt er een cookie van het bedrijf dat de tool 
beheert op uw apparaat opgeslagen. Zolang u niet op knoppen of video’s van sociale media 
klikt, worden er geen cookies van derden op uw apparaat gezet. 

Voordat u content van derde partijen op onze website kunt bekijken, krijgt u een waarschuwing 
dat u de gebruikersvoorwaarden van die derden moet accepteren, waaronder hun cookiebeleid, 
waar de Commissie geen invloed op heeft. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
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We raden onze gebruikers aan het privacybeleid van de gebruikte sociale media zorgvuldig te 
lezen. Hierin kunt u nagaan hoe elk bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, hoe 
het deze gegevens gebruikt, wat uw rechten als gebruiker zijn en hoe u uw privacy kunt 
beschermen bij het gebruik van hun diensten. 

Het gebruik van IT-tools van derden impliceert geenszins dat de Europese Commissie deze 
bedrijven of hun privacybeleid onderschrijft. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor 
onderbreking van de dienstverlening, mochten bepaalde IT-tools van derden soms niet 
beschikbaar zijn. 

 

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?  

U hebt specifieke rechten als "betrokkene" op grond van hoofdstuk III (artikelen 14-25) van 
Verordening (EU) 2018/1725, met name het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op 
rechtzetting ervan indien uw persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn. In 
voorkomend geval hebt u het recht om uw persoonsgegevens te wissen, de verwerking van uw 
persoonsgegevens te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking, en het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. 
 
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de – uit hoofde van artikel 5, lid 1, onder a), van 
Verordening (EU) 2018/1725 rechtmatige – verwerking van uw persoonsgegevens. 
 
De Europese Commissie zal ervoor zorgen dat de betrokkenen hun recht om bezwaar te maken 
tegen de verwerking ter plaatse kunnen uitoefenen door het dragen van een speciaal 
sleutelkoord dat zal worden uitgedeeld op een stand bij de ingang van het evenement. 
 
Indien u toestemming hebt gegeven om foto’s/video’s van u te nemen door het 
toestemmingsformulier te tekenen, kunt u deze te allen tijde intrekken door de 
verwerkingsverantwoordelijke hiervan in kennis te stellen. De intrekking is niet van invloed op 
de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming 
heeft ingetrokken. 
 
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 u eventueel 
ook wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. De contactgegevens 
staan vermeld in punt 9. 
 
Indien u uw rechten in het kader van een of meer specifieke verwerkingshandelingen wenst uit 
te oefenen, moet u deze in uw verzoek beschrijven (d.w.z. het (de) referentienummer(s) zoals 
vermeld in punt 10). 
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9. Contactgegevens 

- De verwerkingsverantwoordelijke 

Indien u uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 wilt uitoefenen of als u 
opmerkingen, vragen of zorgen hebt, of indien u een klacht wilt indienen met betrekking tot het 
verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de 
Verwerkingsverantwoordelijke:  
COMM-EUROPE-DAY-2022@ec.europa.eu 
 

- 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, neem dan contact op 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: https://ec.europa.eu/info/about-european-

commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_nl. 

Deze specifieke verwerking is opgenomen in het openbaar register van de DPO onder volgende 
referentie: DPR-EC-01063 

 

mailto:COMM-EUROPE-DAY-2022@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_nl
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_nl

