
  

 
 

DATASKYDD 
SÄRSKILT MEDDELANDE OM BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER VID ANSTÄLLNING AV 

PRAKTIKANTER 

 
 
Detta meddelande gäller Europeiska revisionsrättens behandling av personuppgifter som den samlar in via sin 
webbplats i samband med ansökningar om praktiktjänstgöring. 
 
Här förklarar vi hur Europeiska revisionsrätten behandlar och skyddar dina personuppgifter. 
 
Genom att fylla i webbformuläret för ansökan om praktiktjänstgöring ger du ditt samtycke till att revisionsrätten 
behandlar dina uppgifter, såsom beskrivs i det här meddelandet. 

Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter? 
Direktören för personalfrågor, ekonomi och allmänna tjänster ansvarar för behandlingen av personuppgifter. 

Varför samlar vi in dina uppgifter? 
De personuppgifter och dokument som efterfrågas i webbansökan samlas enbart in för att vi ska kunna välja ut 
och rekrytera praktikanter. 

Vilka regler styr användningen av dina uppgifter? 
Den rättsliga ramen för revisionsrättens behandling av personuppgifter är Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling 
av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana 
uppgifter. 
Den rättsliga grunden för anställning av praktikanter anges i generalsekreterarens regler för anställning av 
praktikanter vid Europeiska revisionsrätten av den 22 juni 2015. 

Vilka personuppgifter samlar vi in? 
Efternamn, förnamn, nationalitet, adress, telefonnummer, e-postadress, födelseort och födelsedatum, uppgifter 
om examensbevis, tidigare yrkeserfarenhet och nuvarande studier (om tillämpligt) och annan information som 
kan vara relevant för ansökan.  

Vem har tillgång till dina uppgifter och till vem lämnas de ut? 
Urvalsprocessen hanteras av personalavdelningen. Tillgång till personuppgifter i samband med rekryteringen har 
alla revisionsrättens chefer och personal vid revisionsrätten som en chef har bemyndigat. 
Andra aktörer som kan få tillgång till sökandes personuppgifter är interna och/eller externa revisorer, 
revisionsrättens rättstjänst och dataskyddsombud, Europeiska datatillsynsmannen och (vid klagomål) 
ombudsmannen. 

Vilka skyddsåtgärder vidtas för att dina personuppgifter inte ska kunna användas felaktigt eller nås av 
obehöriga? 
Dataset lagras säkert i revisionsrättens datacentrum i Luxemburg och omfattas därmed av de många åtgärder 
som har vidtagits för att skydda institutionens egna elektroniska tillgångar avseende tillgänglighet, integritet och 
sekretess. 
Tillgången till de sökandes personuppgifter är strikt begränsad till en specifik grupp av användare. Tillgång beviljas 
användare enligt principen om behovsenlig behörighet, det vill säga hänsyn tas till den funktion, de 
arbetsuppgifter och det ansvar som en anställd som begär tillgång till uppgifter har. Rätten till tillgång uppdateras 
därför kontinuerligt när våra anställda får ändrade arbetsuppgifter. 
Revisionsrättens generalsekreterare ansvarar för att övervaka tillämpningen av reglerna om beviljande av tillgång 
och för att säkerställa den allmänna efterlevnaden av bestämmelser om dataskydd. Den ansvariga förstechefen 
vid personalavdelningen beslutar vem som ska beviljas tillgång till vilken del av systemet. Revisionsrätten har en 
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informationssäkerhetspolicy och en informationssäkerhetsansvarig som säkerställer att policyn tillämpas korrekt 
och att de tillhörande kontrollernas effektivitet testas. 

Hur länge behåller vi dina uppgifter? 
De personuppgifter från sökande som revisionsrätten samlar in via sin webbplats lagras i två år från det datum då 
ansökan om praktiktjänstgöring togs emot.  

Vilka rättigheter har du? 
Dina rättigheter i fråga om dina personuppgifter anges i artiklarna 17–24 i förordning (EU) 2018/1725. 
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att utan onödigt dröjsmål få dem rättade om de är 
felaktiga eller ofullständiga. 
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar 
användningen av dem. I tillämpliga fall har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina 
personuppgifter med hänvisning till din specifika situation samt rätt till dataportabilitet. 
Vi kommer då att behandla din begäran, fatta ett beslut och meddela dig utan onödigt dröjsmål och senast inom 
en månad från det att vi tog emot begäran. Den perioden kan vid behov förlängas med ytterligare två månader. 
Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta den personuppgiftsansvarige med hjälp av 
kontaktinformationen nedan. 
Vem ska du kontakta om du har frågor eller klagomål? 
Kontakta i första hand personalavdelningen: ECA-stage(at)eca.europa.eu. Du kan när som helst kontakta 
revisionsrättens dataskyddsombud (ECA-Data-Protection(at)eca.europa.eu) om du är orolig för eller har 
klagomål på behandlingen av dina personuppgifter. 
Du har rätt att när som helst framföra ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Europeiska 
datatillsynsmannen (edps(at)edps.europa.eu). 
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