TIETOSUOJA
HARJOITTELIJOIDEN TYÖSKENTELYÄ KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste koskee sellaisten henkilötietojen käsittelyä Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa,
joka liittyvät harjoittelupaikkoja koskeviin hakemuksiin ja jotka on kerätty Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen verkkosivun välityksellä.
Jäljempänä selitetään, kuinka Euroopan tilintarkastustuomioistuin käsittelee henkilötietojanne ja kuinka
tietojenne yksityisyys suojataan.
Kun teette harjoittelupaikkaa koskevan hakemuksen verkossa, annatte samalla suostumuksenne siihen, että
Euroopan tilintarkastustuomioistuin käsittelee tietojenne tässä selosteessa kuvatulla tavalla.
Kuka on vastuussa tietojenne käsittelystä?
Tietojenkäsittelystä vastaa henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja yleispalveluiden johtaja.
Miksi tietojanne kerätään?
Verkkohakemuksessa pyydetyt henkilötiedot ja asiakirjat kerätään pelkästään harjoittelijoiden valintaa ja
työhönottoa varten.
Mitä sääntöjä tietojenne käyttöön sovelletaan?
Luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23 päivänä lokakuuta 2018 annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725 on henkilötietojen käsittelyyn sovellettava säädöskehys
Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa.
Harjoittelijoiden työskentelystä Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa 22. kesäkuuta 2015 vahvistetut
pääsihteerin säännöt muodostavat harjoittelijoiden työskentelyä koskevan oikeusperustan.
Mitä henkilötietoja kerätään?
Etunimi, sukunimi, kansalaisuus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäpaikka ja -aika, tietoa
tutkinnoista, työkokemuksesta ja meneillään olevista opinnoista (tarvittaessa) ja muuta hakemuksen kannalta
relevanttia tietoa.
Kenellä on pääsy henkilötietoihinne ja keiden tietoon ne tulevat?
Valintaprosessia hallinnoi henkilöstöhallinto. Kaikilla Euroopan tilintarkastustuomioistuimen johtohenkilöstöön
kuuluvilla ja näiden valtuuttamilla henkilökunnan jäsenillä on rekrytointiprosessia varten oikeus tarkastella
henkilötietoja.
Henkilötietonne saatetaan toimittaa myös sisäisille ja/tai ulkoisille tarkastajille, oikeudelliseen palveluun,
tietosuojavastaavalle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja oikeusasiamiehelle (valitustapauksissa).
Millä turvatoimenpiteillä estetään henkilötietojen väärinkäyttö ja luvaton pääsy henkilötietoihin?
Tiedot tallennetaan turvallisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tietokeskukseen Luxemburgissa, ja niitä
suojataan näin ollen lukuisten sellaisten toimenpiteiden avulla, joihin toimielin on ryhtynyt suojatakseen
sähköisen omaisuutensa saatavuutta, eheyttä ja luottamuksellisuutta.
Käyttäjäryhmä, jolla on oikeus tarkastella hakijoiden henkilötietoja, on rajattu tiukasti. Tietojen käyttöoikeus
myönnetään tarpeellisuusperiaatteen mukaan. Tarpeellisuusperiaatteessa otetaan huomioon käyttöoikeuksia
pyytäneen henkilöstön jäsenen tehtävä, työ ja vastuualueet. Käyttöoikeuksia päivitetään niin ollen jatkuvasti
henkilöstön jäsenten työtehtävien muuttuessa.
Tilintarkastustuomioistuimen pääsihteeristön vastuulla on valvoa käyttöoikeuksien myöntämistä koskevien
sääntöjen soveltamista ja varmistaa tietosuojasäännösten yleinen noudattaminen. Henkilöstöalan palveluista
vastaava toimialapäällikkö päättää, kenellä on pääsy järjestelmään ja sen eri osiin. Tilintarkastustuomioistuimella
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on käytössään tietoturvapolitiikka, ja toimielimen tietoturvavastaava varmistaa, että tietoturvapolitiikkaa
toteutetaan oikein ja että siihen liittyvien tarkistusten tehokkuus testataan.
Kuinka kauan tietojanne säilytetään?
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen sivuston kautta kerätyt hakijoiden henkilötiedot säilytetään kahden
vuoden ajan harjoittelupaikkahakemuksen vastaanottamispäivästä laskien.
Mitkä ovat oikeutenne?
Henkilötietoihin liittyvät oikeudet selostetaan asetuksen (EU) 2018/1725 17–24 artiklassa.
Teillä on oikeus tarkastella henkilötietojanne ja vaatia, että henkilötietonne oikaistaan kohtuullisen ajan
kuluessa, jos niissä on virheitä tai puutteita.
Teillä on tietyin ehdoin oikeus pyytää henkilötietojenne poistamista tai niiden käytön rajoittamista. Teillä on
soveltuvissa tapauksissa milloin tahansa oikeus ilmoittaa, että henkilökohtaiseen tilanteeseenne liittyvistä syistä
vastustatte henkilötietojenne käsittelyä. Teillä on myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Käsittelemme pyyntönne, annamme sitä koskevan päätöksemme ja ilmoitamme päätöksestä teille kohtuullisen
ajan kuluessa ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnöstä. Tätä määräaikaa saatetaan tarvittaessa jatkaa
kahdella kuukaudella.
Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään seuraavassa kohdassa annettujen
yhteystietojen avulla.
Kenelle voi lähettää tiedustelun tai kantelun?
Ensiksi yhteyttä otetaan henkilöstöhallintoon osoitteessa ECA-stage(at)eca.europa.eu. Voitte koska tahansa
ottaa yhteyttä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tietosuojavaltuutettuun (ECA-DataProtection(at)eca.europa.eu), jos haluatte esittää henkilötietojenne käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai valituksia.
Teillä on oikeus milloin tahansa tehdä henkilötietojenne käsittelyä koskeva kantelu Euroopan
tietosuojavaltuutetulle (edps(at)edps.europa.eu).
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