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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ TÝKAJÍCÍ SE ZAMĚSTNÁVÁNÍ STÁŽISTŮ 

 
 
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí Evropský 
účetní dvůr (EÚD) v souvislosti se žádostmi o stáž shromažďovanými prostřednictvím jeho internetových 
stránek. 
 
Způsob, jakým EÚD zpracovává a chrání vaše osobní údaje, je popsán níže. 
 
Použitím on-line formuláře žádosti o stáž udělujete EÚD svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jak je 
uvedeno v tomto prohlášení. 

Kdo odpovídá za zpracování vašich údajů? 
Za oblast zpracování údajů odpovídá ředitel lidských zdrojů, financí a obecných služeb. 

Proč shromažďujeme vaše údaje? 
Osobní údaje a dokumenty vyžadované v on-line formuláři žádosti se shromažďují výhradně za účelem výběru a 
zaměstnávání stážistů. 

Jaká pravidla se vztahují na použití vašich osobních údajů? 
Právním rámcem pro zpracování vašich osobních údajů Evropským účetním dvorem je nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. 
Právní základ pro zaměstnávání stážistů je stanoven v Pravidlech generálního tajemníka pro zaměstnávání stážistů 
na Evropském účetním dvoře ze dne 22. června 2015. 

Jaké osobní údaje shromažďujeme? 
Vaše jméno, příjmení, státní příslušnost, adresu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty, místo a datum 
narození, údaje o diplomech, dosavadní odborné praxi a případně o současném studiu a případné další informace 
důležité pro žádost.  

Kdo má k vašim údajům přístup a komu budou poskytovány? 
Postup výběru řídí útvar lidských zdrojů. Při přijímání stážistů mají k osobním údajům přístup všichni vedoucí 
pracovníci EÚD a další pracovníci EÚD, které tím některý vedoucí pracovník pověřil. 
K dalším možným příjemcům osobních údajů žadatelů patří interní anebo externí auditoři, právní služba, inspektor 
ochrany údajů, evropský inspektor ochrany údajů a veřejný ochránce práv (v případě stížnosti). 

Jaká bezpečností opatření jsou přijata, aby se zabránilo možnému zneužití vašich osobních údajů nebo 
neoprávněnému přístupu k nim? 
Soubory údajů jsou bezpečně uloženy v datovém centru EÚD v Lucembursku, a vztahuje se na ně tedy celá řada 
opatření, která zajišťují dostupnost, integritu a důvěrnost jeho elektronických aktiv. 
Přístupová práva k osobním údajům žadatelů jsou přísně vyhrazena pouze omezené skupině uživatelů. Přístup do 
databáze je udělován pouze v nezbytně nutném rozsahu. Tato zásada zohledňuje funkci, pracovní zařazení a 
odpovědnost pracovníka, který o přístupová práva žádá. Přístupová práva jsou tudíž průběžně aktualizována 
podle změn v zařazení příslušného pracovníka. 
Dodržování pravidel upravujících udělování přístupových práv sleduje a celkový soulad s předpisy v oblasti 
ochrany údajů zajišťuje generální sekretariát EÚD. O tom, kdo má přístup k jaké části systému, rozhoduje vyšší 
manažer odpovědný za útvar lidských zdrojů. Účetní dvůr má politiku bezpečnosti informací a také funkci 
pracovníka pro bezpečnost informací. Ten zajišťuje, aby byla tato politika správně uplatňována a aby byla 
ověřována účinnost souvisejících kontrol. 
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Jak dlouho vaše údaje uchováváme? 
Osobní údaje žadatelů, které EÚD shromažďuje prostřednictvím své internetové stránky, se ukládají na období 
dvou let od data, kdy byla přijata žádost o stáž.  

Jaká máte práva? 
Vaše práva související s vašimi osobními údaji jsou uvedena v článcích 17–24 nařízení (EU) 2018/1725. 
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, a pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo 
na jejich opravu bez zbytečného odkladu. 
Za určitých podmínek máte právo nás požádat o výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich použití. 
V příslušných případech máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů 
souvisejících s vaší konkrétní situací a dále máte právo na přenositelnost údajů. 
Vaši žádost posoudíme, přijmeme rozhodnutí a informujeme vás o něm bez zbytečného odkladu a v každém 
případě do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti. Tato lhůta může být v případě nutnosti prodloužena o dva 
další měsíce. 
Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce údajů s využitím kontaktních informací uvedených níže. 
Na koho byste se měli obracet v případě dotazů či stížností? 
Prvním kontaktním místem je útvar lidských zdrojů na adrese ECA-stage(at)eca.europa.eu. V případě dotazů či 
stížností ohledně zpracování svých osobních údajů se můžete obrátit na inspektora ochrany údajů EÚD (ECA-
Data-Protection(at)eca.europa.eu. 
V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte právo kdykoliv podat stížnost k evropskému 
inspektorovi ochrany údajů (edps(at)edps.europa.eu). 
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