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Tämä
tietosuojaseloste
koskee
hakijoiden
toimittamien
henkilötietojen
käsittelyä
Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen julkaisemien valintamenettelyjen tai avoimia toimia koskevien ilmoitusten yhteydessä
sekä kaikkea tilintarkastustuomioistuimen kanssa tästä syystä käytävää kirjeenvaihtoa.
Tietosuojaselosteessa selitetään, kuinka Euroopan tilintarkastustuomioistuin käsittelee henkilötietojanne ja kuinka
tietojenne yksityisyys suojataan.
Kun otatte yhteyttä Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen edellä mainituissa tarkoituksissa, annatte samalla
suostumuksenne siihen, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin käsittelee tietojanne tässä selosteessa kuvatulla
tavalla.
Kuka on vastuussa tietojenne käsittelystä?
Prosessissa toimii rekisterinpitäjänä henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja yleispalvelujen osaston johtaja.
Miksi tietonne kerätään?
Tietoja kerätään valintamenettelyjen / avoimia toimia koskevien menettelyjen yhteydessä, jotta kaikkien niihin
osallistuneiden hakijoiden ansioita voidaan vertailla mahdollista palvelukseenottoa ajatellen ja jotta
tilintarkastustuomioistuin voisi vastata sille rekrytoinnista esitettyihin yleisiin kysymyksiin.
Henkilötietojanne ei käsitellä muuhun tarkoitukseen kuin siihen, jota varten ne on kerätty.
Mitä sääntöjä tietojenne käyttöön sovelletaan?
Tilintarkastustuomioistuimen suorittaman henkilötietojen käsittelyn säädösperustana on 23 päivänä lokakuuta 2018
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725.
Palvelukseenottoa koskevat säännöt annetaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen
27–34 artiklassa ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12–15 ja 82–
84 artiklassa.
Mitä henkilötietoja kerätään?
Hakijoilta saatetaan tilanteesta riippuen pyytää seuraavia tietoja: nimi, kansallisuus, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, ansioluettelo, hakemuskirje ja virallinen vakuutus sekä muita hakemuksen kannalta olennaisia
tietoja (kuten EU-virkamiesten palkkaluokka ja tehtäväryhmä).
Kenellä on pääsy henkilötietoihinne ja keiden tietoon ne tulevat?
Henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja yleispalvelujen osastolla, pääsihteerin kabinetilla, relevantilla
valintalautakunnalla ja harvoissa tapauksissa asianomaisilla toimialapäälliköillä/johtajilla on pääsy tietoihinne
tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti.
Henkilötietonne voidaan siirtää muille vastaanottajille:
- sisäisille ja/tai ulkoisille tarkastajille
- Euroopan tilintarkastustuomioistuimen oikeudelliselle yksikölle (tarvittaessa oikeudellista neuvontaa)
- Euroopan tilintarkastustuomioistuimen käännösosastolle (tarvittaessa käännös)
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tietosuojavastaavalle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan
oikeusasiamiehelle (valitustapauksissa).
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Jos avointa toimea koskevaan ilmoitukseen tai kiinnostuksenilmaisupyyntöön liittyy varallaololuettelon laadinta,
hyväksyttyjen hakijoiden nimet sisältävä luettelo julkaistaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
verkkosivustolla (intranet/internet).
Millä turvatoimenpiteillä estetään tietojenne väärinkäyttö ja luvaton pääsy tietoihinne?
Tietonne tallennetaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen valvonnassa olevaan ulkoiseen tietokeskukseen
EU:ssa, ja niitä suojataan näin ollen lukuisten sellaisten toimenpiteiden avulla, joihin toimielin on ryhtynyt
suojatakseen sähköisen omaisuutensa saatavuutta, eheyttä ja luottamuksellisuutta.
Henkilötietojen käyttöoikeudet on rajattu tietylle käyttäjäryhmälle. Käyttöoikeudet myönnetään tarpeen vaatiessa
ottaen huomioon asianomaisen henkilön tehtävä, asema ja vastuualueet. Käyttöoikeuksia päivitetään jatkuvasti
henkilöstön jäsenten työtehtävien muuttuessa.
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen pääsihteerillä on kokonaisvastuu käyttöoikeuksia koskevien sääntöjen
täytäntöönpanosta ja tietosuojasääntöjen noudattamisesta. Pääsihteeri on kuitenkin delegoinut näitä aloja
koskevaa vastuuta eri yksiköille. Tilintarkastustuomioistuimella on käytössään tietoturvapolitiikka, ja toimielimen
tietoturvavastaava varmistaa, että tietoturvapolitiikkaa toteutetaan oikein ja että siihen liittyvien tarkistusten
tehokkuus testataan.
Kuinka kauan tietojanne säilytetään?
Henkilötietonne säilytetään valintamenettelyn / avointa toimea koskevan menettelyn päättymiseen saakka.
Säilyttämistä jatketaan tarkastus- ja oikeudellisia tarkoituksia varten EU:n varainhoitoasetuksessa,
henkilöstösäännöissä ja perussopimuksessa säädetyn ajan.
Henkilötietojenne säilytysaika riippuu valintamenettelystä / avointa toimea koskevasta menettelystä. Esimerkiksi
oma-aloitteisia hakemuksia säilytetään kahden vuoden ajan, kiinnostuksenilmaisupyyntöön liittyviä hakemuksia
kahden vuoden ajan ja avointa toimea koskevaan ilmoitukseen liittyviä hakemuksia kymmenen vuoden ajan
valintamenettelyn päättymisestä.
Hyväksytyistä hakijoista laadittu varallaololuettelo säilyy Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla
(intranet/internet) koko voimassaoloaikansa.
Yhteydenottolomakkeen kautta saadut henkilötiedot poistetaan rekisteristä viiden vuoden kuluttua tietopyynnön
esittämisestä.
Mitkä ovat oikeutenne?
Henkilötietoihin liittyvät oikeutenne selostetaan asetuksen (EU) 2018/1725 17–24 artiklassa.
Teillä on oikeus tarkastella henkilötietojanne ja vaatia, että henkilötietonne oikaistaan kohtuullisen ajan kuluessa,
jos niissä on virheitä tai puutteita.
Teillä on tietyin ehdoin oikeus pyytää henkilötietojenne poistamista tai niiden käytön rajoittamista. Teillä on
soveltuvissa tapauksissa milloin tahansa oikeus ilmoittaa vastustavanne henkilötietojenne käsittelyä
henkilökohtaiseen tilanteeseenne liittyvien syiden vuoksi. Teillä on myös oikeus tietojen siirtoon järjestelmästä
toiseen.
Teillä on oikeus pyytää, ettei nimenne näy Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla julkaistavassa
varallaololuettelossa.
Käsittelemme pyyntönne, teemme päätöksemme ja ilmoitamme sen teille kohtuullisen ajan kuluessa ja joka
tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnöstä. Asianomaista jaksoa saatetaan tarvittaessa jatkaa kahdella
kuukaudella.
Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään seuraavassa kohdassa annettujen yhteystietojen
avulla.
Kenelle voi lähettää tiedustelun tai valituksen?
Ensiksi yhteyttä otetaan henkilöstöhallintoon osoitteessa ECA-recrutement@eca.europa.eu. Jos näette ongelmia
henkilötietojenne
käsittelyssä,
voitte
ottaa
yhteyttä
myös
tietosuojavastaavaan
(ECA-dataprotection(at)eca.europa.eu).
Teillä on myös oikeus milloin tahansa tehdä valitus Euroopan tietosuojavaltuutetulle (edps@edps.europa.eu).
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