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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). 

In deze privacyverklaring leest u waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, 

verwerken, beschermen en gebruiken, en welke rechten u met betrekking tot uw 

persoonsgegevens heeft. U vindt hier ook de contactgegevens van de 

verwerkingsverantwoordelijke bij wie u terecht kunt als u van uw rechten gebruik wilt maken, 

en die van de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming.  

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
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De informatie in verband met de “verwerking persoonlijke EPC-accounts en EPC-aanvragen 

(European Professional Card — Europese beroepskaart)” door de verwerkingsverantwoordelijke 

vindt u hieronder. 

2. Waarom en hoe verwerken wij uw persoonsgegevens? 

De EPC is een elektronische procedure om aan administratieve verplichtingen te voldoen voor 
de erkenning van uw beroepskwalificaties door het EU/EER-land waar u op permanente basis 
wilt werken (het gastland), of om aan de voorwaarden te voldoen om tijdelijk of incidenteel in 
dat land te werken overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties. 

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens zodat u via de online EPC-

applicatie een Europese beroepskaart kunt aanvragen. Om een EPC aan te vragen, moet u eerst 

een EU Login-account aanmaken (bij de authenticatiedienst van de Europese Commissie). Uw 

EU Login-account geeft u beveiligde toegang tot een EPC-account waarmee u uw persoonlijke 

gegevens, contactinformatie en EPC-aanvragen kunt beheren. De privacyverklaring van EU Login 

vindt u hier: https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html  

Wanneer u een EPC-aanvraag indient, wordt die samen met uw persoonsgegevens 

overgebracht naar het informatiesysteem voor de interne markt (IMI) voor verwerking door de 

ter zake bevoegde autoriteiten. De aanvraag wordt eerst overgedragen aan de bevoegde 

autoriteit in uw land. Zodra de bevoegde autoriteit in het land van oorsprong uw aanvraag heeft 

gecontroleerd, wordt deze overgedragen aan de bevoegde autoriteit in het gastland. Als de 

aangewezen autoriteit van uw land op basis van de gegevens in uw aanvraag van oordeel is dat 

uw aanvraag in IMI moet worden behandeld door een andere autoriteit van uw land, dan wordt 

uw aanvraag doorgestuurd. 

De verwerking van uw persoonsgegevens in IMI valt onder de IMI-verordening en DPR-EC-

00373. 

Uw gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, noch voor 

profilering. 

Uw persoonsgegevens worden op servers van de Europese Commissie opgeslagen. 

3. Op welke juridische grondslag(en) verwerken wij uw persoonsgegevens? 

De juridische grondslag voor de verwerking van gegevens in het kader van de EPC is vastgelegd 

in:  

 artikel 4 ter, lid 1, en artikel 4 sexies van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning 

van beroepskwalificaties1,  

 artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/983 van de Commissie betreffende de 

procedure voor de afgifte van de Europese beroepskaart en de toepassing van het 

waarschuwingsmechanisme overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG2, 

 punt 2 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1024/2012 (“de IMI-verordening”). 

Bovendien geeft u, wanneer u via de onlineapplicatie een EPC-aanvraag indient, uw expliciete 

toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in IMI. 

                                                 
1 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22. 

2 PB L 159 van 25.6.2015, blz. 27. 

https://www.cc.cec/cas/about.html
https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216&qid=1588942509046&from=NL
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de EPC is derhalve noodzakelijk en 

gewettigd overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder b) en d), van Verordening (EU) 2018/1725. 

4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij? 

Voor deze gegevensverwerking verwerkt de verwerkingsverantwoordelijke de volgende 

categorieën persoonsgegevens die u hebt verstrekt (* niet-verplichte gegevens):  

 voornaam, achternaam, achternaam bij de geboorte*, geboortedatum, geboorteplaats, 
nationaliteit; 

 bewijs van identiteit (zoals nummer en vervaldatum* van identiteitskaart/paspoort); 

 contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, adres*, land van vestiging, 
voorkeurstaal voor automatische e-mails, talenkennis*); 

 specifieke gegevens uit de EPC-aanvraag. In gemotiveerde gevallen bij tijdelijke 
dienstverrichting als bedoeld in artikel 7, lid 2, van Richtlijn 2005/36/EG, kunnen de 
autoriteiten van het gastland om verzekeringsgegevens of een verklaring inzake de 
talenkennis* verzoeken; 

 verplichte bewijsstukken op verzoek van lidstaten overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG 
en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/983.  

Bovendien kunnen de bevoegde autoriteiten die uw EPC-aanvraag in IMI behandelen, ook 
persoonsgegevens aan uw aanvraag toevoegen in de vorm van: 

 verplichte bewijsstukken die zij zelf opstellen; 

 informatie over vastgestelde tuchtrechtelijke maatregelen of strafrechtelijke sancties 
betreffende een verbod of restrictie tot het uitoefenen van uw beroepsactiviteit 
(overeenkomstig artikel 4 sexies van Richtlijn 2005/36/EG en waarop artikel 10 van 
Verordening (EU) 2016/679 van toepassing is), namelijk het betrokken beroep, de 
nationale autoriteit die het besluit heeft genomen, het land waar het besluit is 
genomen, de aard/duur van de tuchtrechtelijke maatregel of de strafrechtelijke sanctie 
(tijdelijk/permanent). 

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens blijven opgeslagen totdat u een verzoek indient om uw persoonlijke EPC-

account te laten verwijderen. U kunt dit op elk moment doen via de pagina “Mijn account” in 

uw EPC-account.  

Als u nog nooit een EPC-aanvraag hebt ingediend en u verzoekt om verwijdering van uw 

account, dan worden al uw gegevens onmiddellijk gewist.  

Wilt u uw account laten verwijderen nadat u al één of meer EPC-aanvragen in IMI hebt 

ingediend, dan worden uw aanvragen, samen met eventuele reeds afgegeven EPC-certificaten, 

gemarkeerd als geannuleerd. De betrokken autoriteiten worden daarvan in kennis gesteld. Uw 

persoonsgegevens blijven in IMI nog zes maanden zichtbaar nadat de autoriteiten in IMI uw 

verzoek om verwijdering hebben goedgekeurd. Daarna worden de gegevens nog eens dertig 

maanden lang geblokkeerd (ontoegankelijk via de IMI-interface), waarna zij definitief worden 

vernietigd (in overeenstemming met de IMI-verordening).  

Geanonimiseerde gegevens over EPC-aanvragen blijven voor statistische doeleinden in IMI 

bewaard.  

Het verwijderen van uw EPC-account heeft geen gevolgen voor uw EU Login-account.  
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Nadat u uw EPC-account hebt verwijderd, kunt u desgewenst ook uw EU Login-account 

verwijderen via de homepagina van EU Login, door te klikken op “Mijn account”. 

6. Hoe beschermen en beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databanken, geüploade 

data enz.) 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 de verwerkingsrisico’s en de 

aard van de verwerkte persoonsgegevens. 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 gebruiker van IMI moet zich daarnaast ook houden aan organisatorische 

veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens die uit zijn 

nationale wetgeving voortvloeien, zoals toegelicht in het register van gegevensverwerkingen 

onder referentienummer DPR-EC-00373. 

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

Alleen u hebt toegang tot uw EPC-account, dat persoonlijk is en alleen toegankelijk is met uw 

persoonlijke EU Login-inloggegevens. Als u een technisch/IT-probleem met uw EPC-account 

hebt, kunt u voor hulp contact opnemen met uw nationaal assistentiecentrum.  

Wanneer u een EPC-aanvraag indient, worden de gegevens (met inbegrip van uw 

persoonsgegevens) via het IMI-systeem overgedragen aan een bevoegde autoriteit in uw land 

(zie het register van gegevensverwerkingen onder referentienummer DPR-EC-00373). Zodra de 

bevoegde autoriteit in het land van oorsprong uw aanvraag heeft gecontroleerd, wordt deze 

overgedragen aan de bevoegde autoriteit in het gastland. Als de aangewezen autoriteit op basis 

van de gegevens in uw aanvraag van oordeel is dat uw aanvraag moet worden behandeld door 

een andere autoriteit in IMI, dan wordt uw aanvraag doorgestuurd.  

Het gaat altijd om autoriteiten die zijn aangewezen overeenkomstig artikel 4 bis, lid 6, van 

Richtlijn 2005/36/EG. Alleen autoriteiten die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van 

een aanvraag, krijgen in IMI toegang tot uw gegevens. Hoewel de gegevens zijn opgeslagen op 

servers van de Europese Commissie, hebben medewerkers van de Europese Commissie geen 

toegang tot uw persoonsgegevens. 

Wij geven geen gegevens door aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u zich erop beroepen? 

U hebt 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, om beperkingen te stellen aan de verwerking 

ervan, om tegen de verwerking ervan bezwaar te maken en om uw persoonsgegevens over te 

dragen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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U hebt het recht om vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar 

te maken tegen de – uit hoofde van artikel 5, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2018/1725 

rechtmatige – verwerking van uw persoonsgegevens.  

U hebt de gegevensverantwoordelijke toestemming gegeven voor de huidige verwerking van 

uw gegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de 

verwerkingsverantwoordelijke hiervan in kennis te stellen zoals uitgelegd in punt 5 hierboven. 

Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de 

gegevensverwerking voorafgaand aan die intrekking van uw toestemming. 

U hebt rechtstreeks toegang tot al uw persoonsgegevens via uw persoonlijke EPC-account. U 

kunt uw persoonsgegevens via uw EPC-account wijzigen zolang u nog geen EPC-aanvraag heeft 

ingediend. Zodra u een aanvraag hebt ingediend, kunt u uw persoonsgegevens niet meer 

wijzigen (m.u.v. uw contactgegevens). Via de functie “Wijziging aanvragen” kunt u de 

behandelende autoriteiten verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen.   

Zie voor het verwijderen van persoonsgegevens punt 5 hierboven.  

In geval van een geschil over uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de 

verwerkingsverantwoordelijke of, bij betwisting, met de functionaris voor gegevensbescherming 

van de Europese Commissie of met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (zie 

contactgegevens onder punt 9). 

9. Contactinformatie 

- De verwerkingsverantwoordelijke 

Wilt u gebruikmaken van uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 of hebt u 

vragen, opmerkingen, bezwaren of een klacht in verband met de verzameling en het gebruik 

van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de verwerkingsverantwoordelijke: 

Europese Commissie, Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en 

Midden- en Kleinbedrijf, Eenheid GROW E.4 - Bevordering van de naleving - E-mail: GROW-

IMI@ec.europa.eu. 

- De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Commissie 

Bij een geschil met de verwerkingsverantwoordelijke over de verwerking van uw 

persoonsgegevens in het kader van Verordening (EU) 2018/1725 kunt u contact opnemen met 

de functionaris voor gegevensbescherming (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu). 

- De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) 

Als u meent dat de verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van uw persoonsgegevens 

uw rechten op grond van Verordening (EU) 2018/1725 heeft geschonden, kunt u een klacht 

indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu of 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en). 

10. Waar vindt u nadere informatie? 

De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie publiceert het register van alle 

verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die zijn gedocumenteerd en aan hem 

zijn gemeld. Dit register kunt u raadplegen op: https://ec.europa.eu/info/about-european-

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

mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
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
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Deze specifieke verwerking is opgenomen in het openbaar register van de DPO onder de 

volgende referentie: DPR-EC-00373. 


