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DATABESKYTTELSE 
SPECIFIK DATABESKYTTELSESERKLÆRING VEDRØRENDE ANSÆTTELSE AF PRAKTIKANTER 

 
 
Denne databeskyttelseserklæring vedrører Den Europæiske Revisionsrets behandling af de personoplysninger, 
som den indsamler via sit websted i forbindelse med ansøgninger om praktikophold. 
 
Det beskrives nedenfor, hvordan Revisionsretten behandler og beskytter dine personoplysninger. 
 
Ved anvendelse af onlineformularen for ansøgning om praktikophold giver du dit samtykke til, at Revisionsretten 
behandler dine oplysninger som beskrevet i denne erklæring. 

Hvem er ansvarlig for håndteringen af dine oplysninger? 
Ansvaret for databehandlingen hører under direktøren for menneskelige ressourcer, finanser og generelle 
tjenester. 

Hvorfor indsamler vi dine oplysninger? 
De personoplysninger og dokumenter, som udbedes i onlineansøgningsformularen, indsamles udelukkende med 
henblik på udvælgelse og ansættelse af praktikanter. 

Hvilke regler gælder for anvendelsen af dine oplysninger? 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og 
agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger er den retlige ramme for Revisionsrettens behandling af 
personoplysninger. 
Retsgrundlaget for ansættelse af praktikanter er fastsat i generalsekretærens regler af 22. juni 2015 for 
ansættelse af praktikanter ved Den Europæiske Revisionsret. 

Hvilke personoplysninger indsamler vi? 
Fornavn, efternavn, nationalitet, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato og -sted, oplysninger om 
eksamensbeviser, faglig erfaring og nuværende studier (hvis relevant) og eventuelle andre oplysninger, der er 
relevante i forbindelse med ansøgningen.  

Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvem videregives de til? 
Udvælgelsesprocessen varetages af HR-teamet. I ansættelsesøjemed kan personoplysningerne tilgås af alle 
Revisionsrettens ansatte på ledelsesniveau og af de ansatte i Revisionsretten, der har fået delegation fra en leder. 
Endvidere kan ansøgernes personoplysninger videregives til den interne og/eller den eksterne revisor, Den 
Juridiske Tjeneste, den databeskyttelsesansvarlige, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og 
Ombudsmanden (i tilfælde af en klage). 

Hvordan beskyttes dine personoplysninger mod misbrug eller uautoriseret adgang? 
Datasæt opbevares sikkert i Revisionsrettens datacenter i Luxembourg og er derfor dækket af de talrige 
foranstaltninger til beskyttelse af institutionens elektroniske aktivers tilgængelighed, integritet og fortrolighed. 
Kun en specifik brugergruppe har adgang til ansøgernes personoplysninger. Adgang gives efter "need-to-know"-
princippet. Dette princip tager hensyn til den funktion, det arbejde og det ansvar, som den ansatte, der anmoder 
om adgang, har. Adgangen ajourføres derfor løbende i takt med ændringer i de ansattes opgaver. 
Revisionsrettens generalsekretariat er ansvarligt for at overvåge gennemførelsen af reglerne for tildelingen af 
adgang og for at sikre den generelle overholdelse af bestemmelserne om databeskyttelse. Den ledende 
administrator, der er ansvarlig for HR-teamet, afgør, hvem der har adgang til hvilke dele af systemet. 
Revisionsretten har en informationssikkerhedspolitik og en informationssikkerhedsansvarlig, der sikrer, at 
politikken gennemføres korrekt, og at effektiviteten af de relaterede kontroller testes. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=DA
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Hvor længe gemmer vi dine oplysninger? 
Revisionsretten lagrer de personoplysninger om ansøgerne, som den indsamler via sit websted, i to år at regne 
fra datoen for modtagelse af ansøgningen om praktikophold.  

Hvilke rettigheder har du? 
Dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger er fastsat i artikel 17-24 i forordning (EU) 2018/1725. 
Du har ret til adgang til dine personoplysninger og til uden unødig forsinkelse at få dem berigtiget, hvis de er 
urigtige eller ufuldstændige. 
Under visse omstændigheder har du ret til at anmode os om, at vi sletter dine personoplysninger eller begrænser 
anvendelsen af dem. I relevante tilfælde har du til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, 
at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og ret til dataportabilitet. 
Vi behandler din anmodning, træffer en afgørelse og meddeler den til dig uden unødig forsinkelse og i alle 
tilfælde senest en måned efter modtagelsen af anmodningen. Denne periode kan om nødvendigt forlænges 
med to måneder. 
Du kan udøve dine rettigheder ved at henvende dig til den dataansvarlige, jf. nedenstående kontaktoplysninger. 
Hvem skal du henvende dig til, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage? 
Den første kontakt er HR-teamet på adressen ECA-stage(at)eca.europa.eu. Hvis du har spørgsmål om eller 
ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du til enhver tid kontakte Revisionsrettens 
databeskyttelsesrådgiver (ECA-Data-Protection(at)eca.europa.eu). 
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps(at)edps.europa.eu). 
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