PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S NAJÍMÁNÍM PRACOVNÍKŮ NA EVROPSKÉM
ÚČETNÍM DVOŘE

Toto prohlášení se týká zpracovávání osobních údajů, které předkládají uchazeči v rámci výběrového řízení nebo
oznámení o volném pracovním místě zveřejněného Evropským účetním dvorem (EÚD), a nakládání s veškerou
související korespondencí s EÚD.
Toto prohlášení vysvětluje, jak bude EÚD nakládat s vašimi osobními údaji a jak je zajištěna jejich ochrana.
Kontaktováním EÚD k jakémukoli z výše uvedených účelů udělujete svůj souhlas se zpracováním svých osobních
údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení.
Kdo odpovídá za zpracování vašich údajů?
Správcem údajů při tomto procesu je ředitel oddělení lidských zdrojů, financí a obecných služeb.
Proč shromažďujeme vaše údaje?
Údaje se shromažďují v souvislosti s výběrovým řízením / oznámením o volném pracovním místě, aby bylo možné
vzájemně porovnat přednosti všech uchazečů s ohledem na jejich možné přijetí do pracovního poměru, ale také
abychom mohli zodpovědět na obecné dotazy týkající se najímání pracovníků v EÚD.
Vaše osobní údaje nebudou zpracovány k žádnému jinému účelu, než k jakému byly shromážděny.
Jaká pravidla se vztahují na použití vašich osobních údajů?
Právní rámec pro zpracování osobních údajů ze strany EÚD je dán nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2018/1725 ze dne 23. října 2018.
Pravidla týkající se najímání pracovníků jsou stanovena v článcích 27–34 služebního řádu úředníků Evropské unie a
článcích 12–15 a 82–84 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.
Jaké osobní údaje shromažďujeme?
V závislosti na účelu použití mohou být po uchazečích vyžadovány tyto údaje: jméno, státní příslušnost, adresa,
telefonní číslo, e-mailová adresa, životopis, motivační dopis, čestné prohlášení a jakékoli ostatní informace, které
jsou pro žádost uchazeče relevantní (včetně platové třídy a funkční skupiny u úředníků EU).
Kdo má k vašim údajům přístup a komu se poskytují?
K vašim údajům má přístup ředitelství pro lidské zdroje, finance a obecné služby, kabinet generálního tajemníka,
příslušná výběrová komise a ve výjimečných případech odpovědný vyšší manažer / ředitel, a to v nezbytně nutném
rozsahu.
Vaše osobní údaje mohou být předány dalším příjemcům:
- interním a/nebo externím auditorům,
- právní službě EÚD v případě, že je požadováno právní poradenství,
- ředitelství EÚD pro překlady, vyžaduje-li se překlad,
a v případě stížnosti pověřenci pro ochranu osobních údajů EÚD a evropskému veřejnému ochránci práv.
V případě, že je v oznámení o volném pracovním místě nebo ve výzvě k vyjádření zájmu stanoveno, že má být
sestaven rezervní seznam, bude takovýto rezervní seznam se jmény úspěšných uchazečů zveřejněn na internetových
stránkách EÚD (intranetu/internetu).
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Jak bráníme možnému zneužití vašich údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim?
Vaše údaje jsou uchovávány na externím serveru umístěném v EU, nad nímž má EÚD kontrolu, a vztahuje se na ně
tedy celá řada opatření, která zajišťují dostupnost, integritu a důvěrnost elektronických aktiv našeho orgánu.
Přístup k osobním údajům má pouze omezená skupina uživatelů. Přístupová práva se udělují jen v nezbytně nutném
rozsahu s ohledem na úlohu, pozici a pracovní povinnosti příslušné osoby. S tím, jak se mění úkoly přidělené daným
zaměstnancům, se tato práva průběžně aktualizují.
Celkovou odpovědnost za uplatňování pravidel týkajících se přístupových práv a za soulad s pravidly o ochraně údajů
nese generální tajemník EÚD, ale jednotlivé povinnosti související s těmito oblastmi delegoval na různé subjekty.
Účetní dvůr má politiku bezpečnosti informací a také funkci pracovníka pro bezpečnost informací. Ten zajišťuje, aby
byla tato politika správně uplatňována a aby byla ověřována účinnost souvisejících kontrol.
Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
Vaše údaje budou uchovávány do konce výběrového řízení / konce platnosti oznámení o volném pracovním místě.
Toto období se prodlouží o dobu, kterou stanovuje finanční nařízení EU, služební řád a Smlouva pro uchovávání údajů
pro účely kontroly a právní účely.
Doba uchovávání osobních údajů bude záviset na výběrovém řízení / oznámení o volném pracovním místě.
Spontánní žádosti o zaměstnání se například uchovávají dva roky, ale žádosti reagující na výzvy k vyjádření zájmu a
žádosti reagující na oznámení o volném pracovním místě se uchovávají v prvním případě dva roky a v druhém
případě deset let po uzavření výběrového řízení.
Rezervní seznam úspěšných uchazečů zůstane na internetových stránkách EÚD (intranetu/internetu) až do konce
své platnosti.
Osobní údaje shromážděné prostřednictvím kontaktního formuláře budou smazány z registru pět let poté, co
předložíte žádost o informace.
Jaká máte práva?
Vaše práva související s vašimi osobními údaji jsou uvedena v článcích 17–24 nařízení (EU) 2018/1725.
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, a pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na
jejich opravu bez zbytečného odkladu.
Za určitých podmínek máte právo nás požádat o výmaz svých osobních údajů nebo o to, abychom jejich použití
omezili. V příslušných případech máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací a dále máte právo na přenositelnost údajů.
Máte právo požádat, aby vaše jméno nebylo uvedeno na rezervním seznamu zveřejněném na internetových
stránkách EÚD.
Vaši žádost posoudíme, přijmeme rozhodnutí a informujeme vás o něm bez zbytečného odkladu a v každém případě
do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti. Tato lhůta může být prodloužena o dva další měsíce, je-li to nutné.
Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce údajů s využitím kontaktních informací uvedených níže.
Na koho byste se měli obracet v případě dotazů či stížností?
Prvním kontaktním bodem je ředitelství pro lidské zdroje na adrese ECA-recrutement@eca.europa.eu. V případě
jakýkoli dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit i na pověřence pro ochranu
osobních údajů (ECA-data-protection@eca.europa.eu).
Kromě toho máte také právo kdykoliv podat stížnost k evropskému inspektorovi ochrany údajů
(edps@edps.europa.eu).
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