OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIANIEM STAŻYSTÓW

Przedmiotem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest przetwarzanie przez Europejski Trybunał
Obrachunkowy danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Trybunału w związku
z ubieganiem się kandydatów o staż.
Poniżej opisano sposób, w jaki Trybunał przetwarza i chroni dane osobowe.
Skorzystanie z internetowego formularza pozwalającego ubiegać się o staż jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy według zasad przedstawionych w
niniejszym oświadczeniu.
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?
Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada dyrektor kadr, finansów i usług ogólnych.
W jakim celu Trybunał gromadzi dane osobowe?
Dane osobowe i dokumenty wymagane zgodnie z internetowym formularzem są gromadzone wyłącznie do celu
wyboru i rekrutacji stażystów.
Jakie przepisy regulują wykorzystanie danych osobowych?
Ramy prawne regulujące przetwarzanie danych osobowych w Trybunale określono w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne
Unii i swobodnego przepływu takich danych.
Podstawę prawną dla zatrudnienia stażystów określa regulamin Sekretarza Generalnego z dnia 22 czerwca 2015
r. w sprawie zatrudnienia stażystów w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.
Jakie dane osobowe gromadzi Trybunał?
Imię i nazwisko, narodowość, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, miejsce i data urodzenia,
szczegółowe informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz (w stosownych przypadkach)
informacje o trwających studiach, jak również wszelkie inne informacje istotne w kontekście ubiegania się o staż.
Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane?
Procesem wyboru zarządzają służby kadrowe Trybunału. W ramach procesu rekrutacji dostęp do danych
osobowych może uzyskać cała kadra zarządzająca oraz każdy pracownik, któremu określony kierownik przekazał
swoje uprawnienia.
Innymi podmiotami mającymi dostęp do danych osobowych osób ubiegających się o staż są kontrolerzy
wewnętrzni lub zewnętrzni, dział prawny, inspektor ochrony danych, Europejski Inspektor Ochrony Danych, a w
przypadku skarg – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich.
Jakie środki ostrożności podejmuje się w celu zabezpieczenia danych przed ewentualnym nieprawidłowym
wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem?
Zestawy danych są bezpiecznie przechowywane w centrum danych Trybunału w Luksemburgu i w związku z tym
są chronione za pomocą licznych rozwiązań ustanowionych z myślą o zagwarantowaniu dostępności, integralności
i poufności zasobów elektronicznych instytucji.
Prawo dostępu do danych osobowych kandydatów jest ściśle ograniczone do konkretnej grupy użytkowników i
przyznaje się je w oparciu o zasadę wiedzy koniecznej. Zasada ta wymaga uwzględnienia funkcji, stanowiska i
obowiązków członka personelu wnioskującego o przyznanie dostępu. Prawa dostępu są więc stale aktualizowane
zgodnie ze zmianami w przydziale pracowników.
Sekretariat Generalny Trybunału odpowiada za monitorowanie wdrażania przepisów dotyczących udzielania
dostępu i za zapewnianie ogólnej zgodności stosowanych procedur z przepisami o ochronie danych. Kierownik
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właściwy do spraw służb kadrowych Trybunału decyduje o tym, kto ma dostęp do systemu i do jakiej jego części.
Trybunał opracował politykę bezpieczeństwa informacji i zatrudnia urzędnika ds. bezpieczeństwa informacji, który
dba o to, by polityka ta była odpowiednio wdrażana, a powiązane mechanizmy kontroli – sprawdzane pod kątem
wydajności.
Jak długo Trybunał przechowuje dane osobowe?
Dane osobowe osób ubiegających się o staż zgromadzone przez Trybunał za pośrednictwem strony internetowej
są przechowywane przez dwa lata od dnia otrzymania zgłoszenia.
Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą?
Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, są określone w art. 17–24 rozporządzenia (UE) 2018/1725.
Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania bez zbędnej
zwłoki w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne.
W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mają prawo zwrócić się o usunięcie swoich danych
osobowych lub ograniczenie ich wykorzystania. Mają również – w określonych przypadkach – prawo do wniesienia
w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z ich
szczególną sytuacją oraz prawo do przeniesienia danych.
Trybunał rozpatruje wnioski w tym zakresie, podejmuje odnośną decyzję i przekazuje ją do wiadomości
zainteresowanej osoby bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku – w ciągu miesiąca od daty otrzymania
wniosku w tej sprawie. W razie konieczności termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące.
Aby skorzystać ze wspomnianych praw, należy skontaktować się z administratorem danych pod adresem
kontaktowym podanym poniżej.
Z kim należy się skontaktować w przypadku pytań lub skarg?
Pierwszym punktem kontaktowym są służby kadrowe, z którymi można skontaktować się, pisząc na adres poczty
elektronicznej ECA-stage(at)eca.europa.eu. W przypadku wątpliwości lub skarg dotyczących przetwarzania
danych osobowych można w każdym momencie skontaktować się z inspektorem ochrony danych Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego (ECA-Data-Protection(at)eca.europa.eu).
Zainteresowanym osobom przysługuje prawo do wniesienia w dowolnej chwili skargi dotyczącej przetwarzania
ich danych osobowych do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps(at)edps.europa.eu).
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