PROTECȚIA DATELOR
DECLARAȚIE SPECIFICĂ PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ÎN CAZUL ANGAJĂRII STAGIARILOR

Prezenta declarație privind confidențialitatea se referă la prelucrarea de către Curtea de Conturi Europeană
a datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului său web în contextul cererilor de stagiu.
În continuare este descris modul în care Curtea prelucrează și protejează datele dumneavoastră cu caracter
personal.
Prin utilizarea formularului online de cerere de stagiu, vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor
dumneavoastră de către Curtea de Conturi Europeană potrivit descrierii din prezenta declarație.
Cine este responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră?
Operațiunile de prelucrare a datelor se află sub responsabilitatea directorului Direcției Resurse umane, finanțe și
servicii generale.
De ce colectează Curtea datele dumneavoastră cu caracter personal?
Datele cu caracter personal și documentele solicitate în formularul online de cerere de stagiu sunt colectate
exclusiv în scopul selectării și al recrutării stagiarilor.
Care sunt normele care reglementează utilizarea datelor dumneavoastră?
Cadrul legal pentru prelucrarea de către Curte a datelor cu caracter personal este Regulamentul (UE) 2018/1725
al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și
privind libera circulație a acestor date.
Temeiul juridic pentru angajarea stagiarilor este prevăzut în Dispozițiile privind angajarea stagiarilor în cadrul
Curții de Conturi Europene, publicate de Secretariatul General la 22 iunie 2015.
Ce date cu caracter personal sunt colectate?
Numele și prenumele, cetățenia, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, data și locul nașterii, detalii cu
privire la diplomele deținute, experiența profesională anterioară și studiile actuale (dacă este cazul), precum și
orice alte informații relevante pentru cererea de stagiu.
Cine are acces la datele dumneavoastră și cui îi vor fi comunicate aceste date?
Procesul de selecție este gestionat de echipa „Servicii de resurse umane”. În contextul recrutării, este posibil ca
datele cu caracter personal să fie accesate de toți managerii din cadrul Curții și de orice membri ai personalului
Curții care au primit o delegare în acest sens din partea unui manager.
Alți posibili destinatari ai datelor cu caracter personal ale solicitanților de stagiu includ auditorii interni și/sau
externi, Serviciul juridic, responsabilul cu protecția datelor, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și
Ombudsmanul (în cazul unei plângeri).
Care sunt măsurile de securitate luate pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal împotriva
unei eventuale utilizări neadecvate sau a accesului neautorizat la acestea?
Seturile de date sunt stocate în siguranță în centrul de date al Curții din Luxemburg și sunt, așadar, acoperite de
numeroasele măsuri luate pentru a proteja disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea activelor electronice
ale Curții.
Drepturile de acces la datele cu caracter personal ale candidaților sunt strict limitate la un anumit grup de
utilizatori. Accesul se acordă pe baza principiului „need to know” (accesul la date este restrâns la acele persoane
care au într-adevăr nevoie să cunoască informațiile respective). Acest principiu ia în considerare funcția, atribuțiile
și responsabilitățile membrului personalului care solicită drepturile de acces. Aceste drepturi sunt, prin urmare,
actualizate în permanență, în funcție de schimbările survenite în atribuțiile membrilor personalului.
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Responsabilitatea pentru monitorizarea punerii în aplicare a normelor care reglementează acordarea drepturilor
de acces și pentru asigurarea respectării per ansamblu a normelor în materie de protecție a datelor revine
Secretariatului General al Curții. Managerul principal responsabil de echipa „Servicii de resurse umane” decide
cine are acces la diferitele componente ale sistemului. Curtea dispune de o politică în materie de securitate
a informațiilor și are în structura sa un responsabil cu securitatea informațiilor, care se asigură că politica în cauză
este pusă în aplicare în mod corect și că verificările aferente sunt testate din punctul de vedere al eficienței.
Cât timp păstrează Curtea datele dumneavoastră cu caracter personal?
Datele cu caracter personal ale candidaților colectate de către Curte prin intermediul site-ului său internet sunt
stocate pentru o perioadă de doi ani de la data primirii cererii de stagiu.
Care sunt drepturile dumneavoastră?
Drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stabilite la
articolele 17-24 din Regulamentul (UE) 2018/1725.
Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal și de a cere rectificarea lor, fără întârzieri
nejustificate, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete.
În anumite condiții, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau de a cere
restricționarea utilizării lor. După caz, aveți dreptul de a obiecta, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal, din motive legate de situația particulară în care vă aflați. De asemenea, aveți
dreptul la portabilitatea datelor.
Cererea dumneavoastră va fi analizată și se va lua o decizie care vă va fi comunicată fără întârzieri nejustificate
și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Dacă este necesar, această perioadă poate fi prelungită
cu încă două luni.
Vă puteți exercita aceste drepturi contactând operatorul de date cu ajutorul informațiilor de contact de mai jos.
Pe cine trebuie să contactați în cazul în care doriți să adresați întrebări sau reclamații?
Primul nivel de contact este reprezentat de echipa „Servicii de resurse umane”, care poate fi contactată la
adresa ECA-stage(at)eca.europa.eu. În cazul în care doriți să transmiteți o preocupare/reclamație în legătură cu
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta în orice moment responsabilul cu
protecția datelor din cadrul Curții de Conturi Europene (ECA-Data-Protection@eca.europa.eu).
În orice moment, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
(edps(at)edps.europa.eu) în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
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