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OCHRANA ÚDAJOV 
OSOBITNÉ VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV TÝKAJÚCE SA ZAMESTNÁVANIA STÁŽISTOV 

 
 
Toto osobitné vyhlásenie sa týka spracovania osobných údajov Európskym dvorom audítorov (EDA) zo žiadostí 
o stáž zhromaždených prostredníctvom jeho webového sídla. 
 
Nižšie je opísaný spôsob, akým EDA spracúva a ochraňuje Vaše osobné údaje. 
 
Použitím online žiadosti o stáž dávate súhlas so spracovaním Vašich údajov EDA, ako sa uvádza v tomto vyhlásení. 

Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich údajov? 
Za operácie súvisiace so spracovaním údajov zodpovedá riaditeľ pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby. 

Prečo zbierame Vaše údaje? 
Osobné údaje a dokumenty požadované v tejto online žiadosti sa zbierajú výhradne na účely výberu a prijatia 
stážistov. 

Aké sú pravidlá pre použitie Vašich údajov? 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto 
údajov je právnym rámcom pre spracovanie osobných údajov na Dvore audítorov. 
Právny základ zamestnávania stážistov je stanovený v pravidlách generálneho tajomníka pre zamestnávanie 
stážistov na Európskom dvore audítorov z 22. júna 2015. 

Ktoré osobné údaje zbierame? 
Vaše meno, priezvisko, národnosť, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, miesto a dátum narodenia, 
podrobnosti o diplomoch, predchádzajúcej odbornej praxi a súčasnom štúdiu (ak sa vzťahuje) a akékoľvek ďalšie 
informácie relevantné pre žiadosť.  

Kto má prístup k Vašim údajom a komu sa Vaše údaje zverejňujú? 
Proces výberu riadi tím ľudských zdrojov. V rámci prijímania môžu osobné údaje posudzovať všetci vedúci 
pracovníci EDA a nimi delegovaní zamestnanci EDA. 
Ďalšími možnými príjemcami osobných údajov uchádzačov sú interní a/alebo externí audítori, právne služby, 
úradník pre ochranu údajov, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a ombudsman (v prípade sťažnosti). 

Aké bezpečnostné opatrenia prijímame na ochranu Vašich osobných údajov pred možným zneužitím alebo 
neoprávneným prístupom? 
Dátové súbory sú bezpečne uložené v dátovom stredisku EDA v Luxembursku a sú preto chránené početnými 
opatreniami, ktoré boli prijaté na ochranu dostupnosti, integrity a dôvernosti elektronických aktív inštitúcie. 
Prístupové práva k osobným údajom uchádzačov sú prísne obmedzené na špecifickú skupinu užívateľov. Prístup 
sa udeľuje na základe opodstatnenej potreby. Pri tejto zásade sa zohľadňuje pozícia, práca a zodpovednosti 
zamestnanca, ktorý žiada o prístupové práva. Tieto práva sa preto priebežne aktualizujú v súlade so zmenami 
v prideľovaní úloh zamestnancom. 
Generálny tajomník EDA nesie zodpovednosť za monitorovanie vykonávania pravidiel týkajúcich sa prístupových 
práv a za celkové dodržiavanie pravidiel o ochrane údajov. Hlavný manažér zodpovedný za tím ľudských zdrojov 
rozhoduje o tom, kto má prístup ku ktorej časti systému. Dvor audítorov má politiku v oblasti informačnej 
bezpečnosti a úradníka pre informačnú bezpečnosť, ktorý zabezpečuje, aby bola táto politika správne vykonávaná 
a aby bola testovaná efektívnosť príslušných kontrol. 

Ako dlho si ponechávame Vaše údaje? 
Osobné údaje uchádzačov, ktoré EDA zbiera prostredníctvom svojho webového sídla, sa ukladajú počas obdobia 
dvoch rokov odo dňa prijatia žiadosti o stáž.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=SK
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Aké máte práva? 
Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobných údajom sú uvedené v článkoch 17 až 24 nariadenia (EÚ) 2018/1725. 
Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich bezodkladnú opravu, ak sú nepresné alebo 
neúplné. 
Za istých okolností máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich použitia. 
Kedykoľvek máte právo vzniesť námietku, na základe Vašej konkrétnej situácie, k spracovaniu Vašich osobných 
údajov a právo na prenos údajov. 
Vašu žiadosť zvážime, prijmeme rozhodnutie a oznámime Vám ho bezodkladne, v každom prípade do jedného 
mesiaca od prijatia žiadosti. Toto obdobie môže byť v prípade potreby predĺžené o ďalšie dva mesiace. 
Tieto práva môžete uplatniť tak, že sa obrátite na kontrolóra údajov, použijúc kontaktné údaje uvedené nižšie. 
Koho kontaktovať v prípade otázok alebo sťažností? 
Prvou kontaktnou úrovňou je tím ľudských zdrojov ECA-stage(at)eca.europa.eu. V prípade obáv alebo sťažností 
v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kontaktovať úradníka EDA pre ochranu údajov (ECA-
Data-Protection@eca.europa.eu). 
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek podať sťažnosť európskemu 
dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu). 
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