EUROOPA KONTROLLIKOTTA TÖÖLEVÕTMISEGA SEOTUD ISIKUANDMETE KAITSE AVALDUS

Isikuandmete kaitse avalduses käsitletakse isikuandmete töötlemist taotluste menetlemisel, mille on esitanud
Euroopa Kontrollikoja valikumenetluses või vaba ametikoha menetluses osalevad kandidaadid, ja mis tahes teabe
selles kontekstis töötlemist Euroopa Kontrollikojas.
Käesolevas avalduses selgitatakse, kuidas Euroopa Kontrollikoda Teie isikuandmeid töötleb ja tagab nende kaitse.
Kui võtate Euroopa Kontrollikojaga eespool mainitud põhjustel ühendust, annate nõusoleku töödelda oma andmeid
vormis kirjeldatud viisil.
Kes vastutab Teie andmete töötlemise eest?
Protsessi eest vastutav andmetöötleja on personali, finantsküsimuste ja üldteenuste direktoraadi direktor.
Miks me Teie andmeid kogume?
Andmeid kogutakse valikumenetluse/vabade ametikohtade menetluse raames, et oleks võimalik hinnata kõigi
kandidaatide suhtelisi eeliseid, pidades silmas nende võimalikku töölevõtmist, aga ka seda, et saaksime vastata
üldistele Euroopa Kontrollikotta töölevõtmist puudutavatele küsimustele.
Teie isikuandmeid ei töödelda mingil muul eesmärgil kui see, milleks neid koguti.
Millised on Teie andmete kasutamist reguleerivad eeskirjad?
Isikuandmete kontrollikojas töötlemise õigusraamistik on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri
2018. aasta määruses (EL) nr 2018/1725.
Töölevõtmise eeskirjad on sätestatud Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade artiklites 27–34 ja Euroopa
ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklites 12–15 ja 82–84.
Milliseid isikuandmeid kogutakse?
Sõltuvalt kasutusviisist palutakse kandidaatidel esitada järgmised andmed: nimi, kodakondsus, aadress,
telefoninumber, e-posti aadress, elulookirjeldus, motivatsioonikiri, ametlik avaldus ja muu taotlusega seotud teave
(sh ELi ametnike palgaaste ja tegevusüksus).
Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja kes tohib nendega tutvuda?
Teie andmetele on põhjendatud teadmisvajaduse alusel juurdepääs personali, finantsküsimuste ja üldteenuste
direktoraadil,
peasekretäri
kantseleil,
asjaomasel
valikukomisjonil
ja
mõnel
üksikul
juhul
valdkonnajuhtidel/direktoritel.
Teie isikuandmeid võib edastada teistele saajatele:
- sise- ja/või välisaudiitoritele,
- Euroopa Kontrollikoja õigustalitusele, kui vajatakse õigusalast nõu,
- Euroopa Kontrollikoja tõlkedirektoraadile, kui vajatakse tõlget,
ning kaebuse korral Euroopa Kontrollikoja andmekaitseametnikule, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja
ombudsmanile.
Kui vaba ametikoha teates või osalemiskutses nõutakse reservnimekirja koostamist, avaldatakse sobivate
kandidaatide nimesid sisaldav reservnimekiri Euroopa Kontrollikoja veebisaidil (Intranet/Internet).
DPO045365ET05-18PP-Specific_Privacy_Statement_vacancies_HR-TR.docx

Kuidas me väldime Teie isikuandmete võimalikku väärkasutust ja volitamata isikute juurdepääsu neile?
Teie andmeid hoitakse väljaspool Euroopa Kontrollikoda asuvas kohas ELi piires ning Euroopa Kontrollikoja kontrolli
all ning seetõttu kaitsevad neid mitmed meetmed, mis on võetud elektrooniliselt säilitatava teabe käideldavuse,
terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks.
Juurdepääs isikuandmetele on rangelt piiratud ja see antakse vaid konkreetsele kasutajarühmale.
Juurdepääsuõigused antakse teadmisvajaduse alusel, võttes arvesse asjaomase isiku rolli, ametikohta ja
tööülesandeid. Neid õigusi ajakohastatakse pidevalt vastavalt tööülesannete muutumisele.
Kontrollikoja peasekretäril on üldine vastutus juurdepääsuõiguste eeskirjade rakendamise ja andmekaitseeeskirjade järgimise eest, kuid ta on delegeerinud vastutuse neis valdkondades erinevatele üksustele. Euroopa
Kontrollikoja infoturbeametnik tagab infoturbepoliitika nõuetekohase rakendamise ja sellega seotud
kontrollimehhanismide tõhususe testimise.
Kui kaua me Teie andmeid säilitame?
Teie andmeid säilitatakse kuni valiku-/vaba ametikoha menetluse lõpuni. Seda ajavahemikku pikendatakse ELi
finantsmääruses, personalieeskirjades ja aluslepingus sätestatud auditi ja õigusliku otstarbega andmete säilitamise
aja võrra.
Teie andmete säilitamise aeg sõltub valiku-/töölevõtmise menetlusest. Näiteks omal algatusel esitatud avaldusi
säilitatakse kaks aastat, kuid osalemiskutse või vaba ametikoha teate tulemusel saadud avaldusi vastavalt kaks aastat
ja kümme aastat pärast vastava valikumenetluse lõppu.
Edukate kandidaatide reservnimekiri on Euroopa Kontrollikoja veebisaidil (Intranetis/Internetis) kuni oma
kehtivusaja lõpuni.
Kontaktvormi kaudu kogutud isikuandmed kustutatakse registrist viis aastat pärast seda, kui olete esitanud
teabenõude.
Millised on Teie õigused?
Teie isikuandmeid puudutavad õigused on sätestatud määruse (EL) nr 2018/1725 artiklites 17–24.
Teil on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja neid parandada, juhul kui andmed on ebaõiged või ebatäielikud.
Teil on teatud tingimustel õigus taotleda enda isikuandmete kustutamist või nende töötlemisele piirangute
seadmist. Juhul, kui see on asjakohane, on Teil igal ajal õigus oma konkreetsest olukorrast tulenevalt esitada
vastuväiteid oma andmete töötlemisele, ning õigus andmete ülekandmisele.
Teil on õigus nõuda, et Teie nime ei avaldataks Euroopa Kontrollikoja veebisaidil avaldatavas reservnimekirjas.
Sellisel juhul kaalume Teie taotlust, teeme otsuse ja edastame selle põhjendamatu viivituseta ja igal juhul ühe kuu
jooksul alates taotluse saamisest. Vajaduse korral võib seda ajavahemikku veel kahe kuu võrra pikendada.
Saate oma õigusi kasutada, võttes ühendust isikuandmete vastutava töötlejaga (kontaktandmed on esitatud allpool).
Kelle poole pöörduda küsimuste ja kaebustega?
Esimese astme kontaktpunkt on kontrollikoja personaliteenistus ECA-recrutement@eca.europa.eu. Isikuandmete
töötlemist puudutava kaebusega võite pöörduda ka andmekaitseametniku poole (ECA-dataprotection@eca.europa.eu).
Lisaks on Teil igal ajal õigus esitada kaebus Euroopa andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu).
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