DATU AIZSARDZĪBA
PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU SAISTĪBĀ AR PRAKTIKANTU PIEŅEMŠANU DARBĀ

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz to, kā Eiropas Revīzijas palāta (ERP) apstrādā personas datus saistībā ar
praktikantu pieteikumiem, ko ievāc tīmekļa vietnē
Turpmāk ir izklāstīts, kā ERP apstrādā un aizsargā jūsu personas datus.
Aizpildot tiešsaistē pieejamo prakses pieteikuma veidlapu, jūs piekrītat, ka ERP apstrādās jūsu datus, kā aprakstīts
šajā paziņojumā.
Kurš ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi?
Par datu apstrādes darbībām atbild Cilvēkresursu, finanšu un vispārējo lietu direktors.
Kāpēc mēs ievācam jūsu datus?
Tiešsaistes pieteikuma veidlapā pieprasītos personas datus un dokumentus ievāc tikai un vienīgi praktikantu
atlases un darbā pieņemšanas nolūkā.
Kādi noteikumi reglamentē jūsu datu izmantošanu?
Tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru Palāta apstrādā personas datus, ir Eiropas Parlamenta un Padomes
2018. gada 23. oktobra Regula (ES) Nr. 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.
Praktikantu nodarbināšanas tiesiskais pamats ir Eiropas Revīzijas palātas 2015. gada 22. jūnija Ģeneralsekretāra
izstrādātie noteikumi attiecībā uz praktikantu pieņemšanu darbā.
Kādus personas datus mēs ievācam?
Tiek ievākti šādi dati: jūsu vārds un uzvārds, pilsonība, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzimšanas vieta
un datums, informācija par diplomiem, līdzšinējā profesionālā pieredze un pašreizējās studijas (attiecīgos
gadījumos), kā arī jebkāda cita pieteikumā vajadzīga informācija.
Kurš var piekļūt jūsu datiem un kam tos izpauž?
Atlases procesu vada Cilvēkresursu grupa. Saistībā ar pieņemšanu darbā personas datiem var piekļūt visi
ERP vadošie darbinieki vai citi viņu deleģēti darbinieki.
Vēl ir iespējams, ka prakses kandidāta personas datus dara pieejamus iekšējiem un/vai ārējiem revidentiem,
Juridiskajam dienestam, Datu aizsardzības inspektoram, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un ombudam
(sūdzības gadījumā).
Kādus drošības pasākumus piemēro, lai nepieļautu jūsu personas datu ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu
piekļuvi tiem?
Datu kopas glabājas drošībā ERP datu centrā Luksemburgā, un tātad uz šiem datiem attiecas daudzie pasākumi,
ko piemēro iestādes elektronisko aktīvu pieejamības, integritātes un konfidencialitātes aizsardzībai.
Tiesības piekļūt kandidātu personas datiem ir stingri ierobežotas; tās ir piešķirtas tikai noteiktai lietotāju grupai.
Piekļuves tiesības piešķir, pamatojoties uz datu ieguves patiesu nepieciešamību. Saskaņā ar šo principu tiek
vērtēts piekļuves tiesības prasošā darbinieka amats un atbildības joma. Piekļuves tiesības regulāri pārskata, lai
būtu ņemtas vērā izmaiņas attiecīgajiem darbiniekiem uzticētajos uzdevumos.
Par piekļuves tiesību piešķiršanas noteikumu ievērošanas uzraudzību un par datu aizsardzības noteikumu
vispārējo ievērošanu atbild ERP ģenerālsekretārs. Atbildīgais vadītājs, kura pārziņā ir Cilvēkresursu grupa, lemj par
to, kurš drīkst piekļūt kurai sistēmas daļai. Palātai ir informācijas drošības politika, un par informācijas drošību
atbildīgā amatpersona nodrošina, lai šī politika tiktu pareizi īstenota un lai saistītās pārbaudes tiktu pakļautas
efektivitātes testiem.
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Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?
Kandidātu personas datus, kurus ERP ievāc ar savas tīmekļa vietnes starpniecību, glabā divus gadus no dienas, kad
saņemts prakses pieteikums.
Kādas ir jūsu tiesības?
Jūsu tiesības saistībā ar personas datiem ir noteiktas Regulas (ES) 2018/1725 17.–24. pantā.
Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un lūgt, lai tos bez liekas kavēšanās labo, ja tie ir nepareizi vai
nepilnīgi.
Noteiktos gadījumos jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēšam jūsu personas datus vai ierobežojam to lietošanu.
Attiecīgos gadījumos jums ir tiesības jebkurā laikā nepiekrist savu datu apstrādei, pamatojot šo lūgumu ar savu
konkrēto situāciju, un tiesības uz datu pārnesamību.
Mēs izskatīsim jūsu lūgumu, pieņemsim lēmumu un paziņosim to jums bez liekas kavēšanās, taču jebkurā
gadījumā mēneša laikā pēc lūguma saņemšanas. Ja vajadzīgs, šo termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem.
Savas tiesības jūs varat īstenot, ja sazināsieties ar datu pārzini, izmantojot turpmāk sniegto informāciju.
Ar ko sazināties, ja jums ir jautājumi vai sūdzības?
Pirmā saziņa būs ar Cilvēkresursu grupu: ECA-stage(at)eca.europa.eu. Ja jums ir bažas vai sūdzības par jūsu
personas datu apstrādi, jebkurā laikā varat sazināties ar ERP datu aizsardzības inspektoru (ECA-DataProtection@eca.europa.eu).
Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību par jūsu personas datu apstrādi Eiropas Datu aizsardzības
uzraudzītājam (edps@edps.europa.eu).
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