ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
υποβάλλονται από υποψηφίους κατά τη συμπλήρωση αίτησης στο πλαίσιο διαδικασίας επιλογής προσωπικού ή
προκήρυξης κενής θέσης που δημοσιεύεται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ). Η δήλωση αφορά επίσης
την επεξεργασία κάθε σχετικής επικοινωνίας με το ΕΕΣ.
Στην παρούσα δήλωση εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο το ΕΕΣ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που σας αφορούν, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται το απόρρητο των δεδομένων.
Ερχόμενοι σε επαφή με το ΕΕΣ για κάποιον από τους προαναφερθέντες λόγους, συναινείτε στην επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση.
Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας;
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας είναι ο Διευθυντής Ανθρώπινων Πόρων,
Οικονομικών και Γενικών Υπηρεσιών.
Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
Δεδομένα συλλέγονται στο πλαίσιο διαδικασίας επιλογής προσωπικού / προκήρυξης κενής θέσης με σκοπό την
αξιολόγηση των σχετικών προσόντων όλων των υποψηφίων ενόψει πιθανής πρόσληψής τους, αλλά και
προκειμένου να μπορούμε να απαντήσουμε σε γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης στο ΕΕΣ.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς
διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν.
Ποιοι κανόνες διέπουν τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας;
Το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το ΕΕΣ καθορίζεται από τις
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 23ης Οκτωβρίου 2018.
Οι κανόνες περί προσλήψεων τίθενται στα άρθρα 27-34 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα άρθρα 12-15 και 82-84 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού
προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;
Ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, τα ακόλουθα δεδομένα ενδεχομένως να ζητηθούν από τους
υποψηφίους: ονοματεπώνυμο, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση,
βιογραφικό σημείωμα, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπεύθυνη δήλωση και κάθε άλλη πληροφορία
συναφή με την αίτηση (περιλαμβανομένου του βαθμού και της ομάδας καθηκόντων των υπαλλήλων της ΕΕ).
Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας και σε ποιον κοινοποιούνται;
Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας βάσει της αρχής της «ανάγκης γνώσης» έχουν η Διεύθυνση Ανθρώπινων
Πόρων, Οικονομικών και Γενικών Υπηρεσιών, το ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα, η σχετική επιτροπή
επιλογής και, σε σπάνιες περιπτώσεις, και τα αρμόδια ανώτερα διοικητικά στελέχη ή οι αρμόδιοι διευθυντές.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να διαβιβαστούν σε άλλους αποδέκτες:
- σε εσωτερικούς ή/και σε εξωτερικούς ελεγκτές,
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- στη Νομική Υπηρεσία του ΕΕΣ, εάν χρειάζονται νομικές συμβουλές,
- στη διεύθυνση μετάφρασης του ΕΕΣ, εάν χρειάζεται μετάφραση,
και σε περίπτωση καταγγελίας, στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΕΕΣ, στον Ευρωπαίο Επόπτη
Προστασίας Δεδομένων και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.
Εάν η προκήρυξη κενής θέσης ή η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προβλέπει την κατάρτιση εφεδρικού
πίνακα επιτυχόντων, ο εν λόγω πίνακας με τα ονόματα των επιτυχόντων υποψηφίων δημοσιεύεται στον ιστότοπο
του ΕΕΣ (ενδοδίκτυο/διαδίκτυο).
Πώς διασφαλίζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας από πιθανή κατάχρηση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση;
Τα προσωπικά δεδομένα σας φυλάσσονται σε εξωτερική τοποθεσία, εντός της ΕΕ, και τελούν υπό τον έλεγχο του
ΕΕΣ. Ως εκ τούτου, καλύπτονται από τα πολυάριθμα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της
διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των ηλεκτρονικών πόρων του θεσμικού οργάνου.
Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχει μόνο συγκεκριμένη ομάδα χρηστών. Δικαιώματα
πρόσβασης παραχωρούνται κατ’ εφαρμογή της αρχής της «ανάγκης γνώσης», λαμβανομένων υπόψη του ρόλου,
της θέσης και των αρμοδιοτήτων του προσώπου. Τα δικαιώματα αυτά επικαιροποιούνται συνεχώς, καθώς
αλλάζουν τα καθήκοντα των σχετικών υπαλλήλων.
Τη συνολική ευθύνη της εφαρμογής των κανόνων σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης και της συμμόρφωσης με
τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων έχει ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕΣ, ο οποίος έχει εκχωρήσει τις
σχετικές αρμοδιότητες σε διάφορες υπηρεσίες. Το Συνέδριο διαθέτει πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών
και Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριών, ο οποίος διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της πολιτικής και τον έλεγχο της
επάρκειας των σχετικών δικλίδων.
Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
Τα προσωπικά δεδομένα σας παραμένουν αποθηκευμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής
προσωπικού / προκήρυξης κενής θέσης. Το χρονικό αυτό διάστημα παρατείνεται έως το τέλος της περιόδου που
προβλέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ, τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και τη Συνθήκη
της ΕΕ, όσον αφορά την αποθήκευση των δεδομένων για ελεγκτικούς και νομικούς σκοπούς.
Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας εξαρτάται από τη διαδικασία επιλογής
προσωπικού / προκήρυξης κενής θέσης. Παραδείγματος χάριν, οι αυθόρμητες αιτήσεις διατηρούνται για δύο
χρόνια, αλλά οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή κατόπιν
προκήρυξης κενής θέσης διατηρούνται, αντίστοιχα, για δύο και για δέκα χρόνια μετά τη λήξη της σχετικής
διαδικασίας επιλογής.
Ο εφεδρικός πίνακας επιτυχόντων παραμένει στον ιστότοπο του ΕΕΣ (ενδοδίκτυο/διαδίκτυο) για ολόκληρη την
περίοδο ισχύος του.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας διαγράφονται από το
αρχείο πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος παροχής πληροφοριών.
Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα καθορίζονται στα άρθρα 17-24 του κανονισμού (ΕΕ)
2018/1725.
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και τη διόρθωσή τους χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της χρήσης
τους. Κατά περίπτωση, έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, καθώς και
δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να μην εμφανίζεται το όνομά σας στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων που
δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ.
Το αίτημά σας θα εξεταστεί και η απόφαση που θα ληφθεί θα σας κοινοποιηθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
και, σε κάθε περίπτωση, εντός ενός μήνα από τη λήψη του αιτήματος. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί κατά
δύο επιπλέον μήνες, κατά περίπτωση.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, τα στοιχεία
επικοινωνίας του οποίου παρατίθενται κατωτέρω.
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Πού μπορείτε να απευθύνεστε σε περίπτωση ερωτήματος ή καταγγελίας;
Το πρώτο σημείο επαφής είναι η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
ECA-recrutement@eca.europa.eu. Εάν προβληματίζεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
(ECA-data-protection@eca.europa.eu).
Επιπλέον, έχετε δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων (edps@edps.europa.eu).

DPO045365EL05-18PP-Specific_Privacy_Statement_vacancies_HR-TR.docx

