INFORMATIEBLAD OVER DE BESCHERMING VAN
PERSOONSGEGEVENS
–
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE
Iedere persoon heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.
De verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de
Unie is geregeld in verordening 2018/1725 (PB 2018, L 295, blz. 39).
In dit informatieblad wordt uiteengezet waarom en hoe uw gegevens in het kader van
de betrokken verwerking worden gebruikt.
Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
De verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerking is de bibliotheek van het Hof
van Justitie.
Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
Wij hebben de volgende gegevens van u nodig: voor- en achternaam, hoedanigheid
(instelling/universiteit), verwachte duur van uw gebruik van de bibliotheek in de
komende twaalf maanden en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u vooraf
toestemming te kunnen geven voor toegang tot de bibliotheek van het Hof van Justitie.
De verwerking ervan is nodig voor de taak van de bibliotheek, namelijk onder meer
toegang verlenen aan externe gebruikers die aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Als u uw gegevens niet wilt verstrekken, kunt u geen toegang krijgen tot de bibliotheek
van het Hof van Justitie.
Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Uw gegevens zijn niet toegankelijk voor het publiek. Enkel de bibliotheek van het Hof
van Justitie heeft toegang tot uw persoonsgegevens.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden een jaar lang bewaard.
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Welke rechten heeft u?
Overeenkomstig

de

toepasselijke

regels

heeft

u

het

recht

de

verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van de
persoonsgegevens of om beperking van de verwerking.
Voorts kunt u om dwingende redenen die verband houden met uw specifieke situatie
bezwaar maken tegen de verwerking.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? Met wie kunt u contact opnemen?
U kunt als volgt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke:
Contactformulier:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/contacts

Postadres:

Hof van Justitie van de Europese Unie
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxemburg
LUXEMBURG

U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord en in ieder geval binnen een maand. Indien nodig
kan deze termijn worden verlengd.
U kunt zich ook wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van het Hof van
Justitie van de Europese Unie: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw
persoonsgegevens niet in overeenstemming is met verordening 2018/1725.
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