DUOMENŲ APSAUGA
SPECIALUSIS PRIVATUMO PAREIŠKIMAS, SUSIJĘS SU STAŽUOTOJŲ ĮDARBINIMU

Šis privatumo pareiškimas susijęs su Europos Audito Rūmų (EAR) tvarkomais paraiškų atlikti stažuotę asmens
duomenimis, surinktais jų interneto svetainėje.
Tai, kaip Europos Audito Rūmai tvarko ir saugo Jūsų asmens duomenis, aprašyta toliau.
Naudodami internetinę paraišką atlikti stažuotę, Jūs sutinkate, kad Audito Rūmai tvarkytų Jūsų duomenis, kaip
nurodyta šiame pranešime.
Kas yra atsakingas už Jūsų duomenų tvarkymą?
Už duomenų tvarkymo operacijas yra atsakingas Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorius.
Kodėl mes renkame Jūsų duomenis?
Asmens duomenys ir dokumentai, reikalaujami internetinėje paraiškos formoje, renkami tik stažuotojų atrankos
ir įdarbinimo tikslais.
Kokios yra taisyklės, reglamentuojančios Jūsų duomenų panaudojimą?
2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos
Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų
judėjimo yra teisinis asmens duomenų tvarkymo Audito Rūmuose pagrindas.
Stažuotojų įdarbinimo teisinis pagrindas nustatytas 2015 m. birželio 22 d. Europos Audito Rūmų generalinio
sekretoriaus taisyklėse dėl stažuotojų įdarbinimo.
Kokius asmens duomenis renkame?
Vardas, pavardė, pilietybė, adresas, telefono numeris, e. pašto adresas, gimimo vieta ir data, duomenys apie
diplomus, profesinė patirtis praeityje ir dabartinės studijos (jei taikoma) ir bet kokia kita su paraiška susijusi
informacija.
Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų ir kam jie bus atskleisti?
Atrankos procedūrą tvarko Žmogiškųjų išteklių paslaugų grupė. Atrankos kontekste asmeniniais duomenimis gali
naudotis visi EAR vadybininkai ir visi EAR darbuotojai, gavę vadybininko įgaliojimus.
Kiti pareiškėjų asmens duomenų gavėjai gali būti vidaus ir (arba) išorės auditoriai, Teisės tarnyba, duomenų
apsaugos pareigūnas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir ombudsmenas (skundo atveju).
Kokios saugumo priemonės taikomos užkertant kelią netinkamam naudojimuisi Jūsų asmens duomenimis arba
neleistinai prieigai prie jų?
Duomenų rinkiniai yra saugiai saugomi EAR duomenų centre Liuksemburge, todėl jiems taikomos įvairios
priemonės, kurių imamasi siekiant apsaugoti institucijos elektroninio turto prieinamumą, vientisumą ir
konfidencialumą.
Prieigos prie pareiškėjų asmens duomenų teisės griežtai suteikiamos tik ribotai naudotojų grupei. Prieiga
suteikiama pagal „būtina žinoti“ principą. Pagal šį principą atsižvelgiama į prieigos teisių prašančio darbuotojo
funkciją, pareigas ir atsakomybę. Todėl šios teisės nuolat atnaujinamos, atsižvelgiant į darbuotojų paskyrimo
pakeitimus.
EAR generalinis sekretoriatas yra atsakingas už prieigos teisių suteikimą reglamentuojančių taisyklių įgyvendinimo
stebėjimą ir bendros atitikties duomenų apsaugos reglamentams užtikrinimą. Už žmogiškųjų išteklių paslaugų
grupę atsakingas pagrindinis vadybininkas sprendžia, kas turi prieigą prie atitinkamos sistemos dalies. Audito
Rūmai turi informacijos saugumo politiką ir informacijos apsaugos pareigūną, kuris užtikrina, kad politika būtų
įgyvendinama teisingai ir kad susijusios patikros būtų efektyvios.
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Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?
Pareiškėjų asmens duomenys, kuriuos EAR renka savo interneto svetainėje, saugomi dvejus metus nuo paraiškos
atlikti stažuotę gavimo dienos.
Kokios Jūsų teisės?
Jūsų teisės dėl Jūsų asmens duomenų nustatytos Reglamento (ES) 2018/1725 17–24 straipsniuose.
Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir prašyti, kad jie būtų ištaisyti nepagrįstai nedelsiant, jei
duomenys netikslūs arba neišsamūs.
Tam tikromis sąlygomis turite teisę paprašyti, kad ištrintume Jūsų asmens duomenis arba apribotume jų
naudojimą. Jei taikoma, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl
priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia padėtimi, ir dėl teisės į duomenų perkeliamumą.
Mes apsvarstysime Jūsų prašymą, priimsime sprendimą ir apie jį nedelsdami Jums pranešime ir bet kuriuo atveju
tai padarysime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Prireikus, šis laikotarpis gali būti pratęstas
dar dviem mėnesiais.
Savo teises galite naudoti susisiekę su duomenų valdytoju, naudodamiesi toliau pateikta kontaktine informacija.
Į ką kreiptis, jei turite klausimų arba skundų?
Pirmasis kontaktinis lygmuo – Žmogiškųjų išteklių paslaugų grupė adresu ECA-stage(eta)eca.europa.eu Jei turite
klausimų ar skundų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, bet kuriuo metu galite susisiekti su Audito Rūmų
duomenų apsaugos pareigūnu (ECA-Data-Protection(eta)eca.europa.eu)
Turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui
(edps(eta)edps.europa.eu) dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.
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