POSEBNA IZJAVA O PRIVATNOSTI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM NA EUROPSKOM REVIZORSKOM SUDU

Ova se izjava o privatnosti odnosi na obradu osobnih podataka u okviru prijava koje kandidati šalju u vezi s
postupkom odabira ili oglasom za slobodna radna mjesta koje objavi Europski revizorski sud (Sud), kao i na
postupanje sa svim informacijama koje se u tom kontekstu u pisanom obliku razmijene između kandidata i Suda.
U ovoj izjavi opisano je kako će Sud postupati s vašim osobnim podatcima i kako jamči njihovu privatnost.
Obraćanjem Sudu u bilo koju od navedenih svrha dajete suglasnost za obradu svojih podataka kako je opisano u ovoj
izjavi.
Tko je odgovoran za postupanje s vašim podatcima?
Voditelj obrade podataka u ovom je postupku ravnatelj Uprave za kadrovske poslove, financije i opće usluge.
Zašto Sud prikuplja vaše podatke?
Podatci se prikupljaju u okviru postupka odabira / popunjavanja slobodnog radnog mjesta kako bi se omogućilo
vrednovanje kandidata u odnosu na ostale kandidate u cilju potencijalnog zapošljavanja, ali i kako bi Sud mogao
odgovoriti na opće upite o zapošljavanju na Sudu.
Vaši osobni podatci obradit će se samo u svrhe u koje su prikupljeni.
Kojim je pravilima uređena uporaba vaših podataka?
Pravni okvir za obradu osobnih podataka na Sudu čini Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od
23. listopada 2018.
Pravila o zapošljavanju propisana su člancima 27. – 34. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije te člancima
12. – 15. i 82. – 84. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije.
Koje osobne podatke Sud prikuplja?
Ovisno o svrsi u koju se prikupljaju, od kandidata se mogu tražiti sljedeći podatci: ime i prezime, državljanstvo,
adresa, telefonski broj, e-adresa, životopis, motivacijsko pismo, službena izjava i sve ostale informacije relevantne
za prijavu kandidata (uključujući razred i funkcijsku skupinu za dužnosnike EU-a).
Tko ima pristup vašim podatcima i kome se mogu dati na uvid?
Pristup vašim podatcima imaju Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge, ured glavnog tajnika, odbor za
odabir kandidata u predmetnom postupku te, u rijetkim slučajevima, relevantni glavni rukovoditelji / ravnatelji, i to
isključivo osobe koje neophodno moraju imati uvid u te informacije.
Vaši osobni podatci mogu se proslijediti drugim primateljima:
- unutarnjim i/ili vanjskim revizorima
- Službi Suda za pravna pitanja ako je potreban pravni savjet
- upravi Suda za prevođenje ako je potreban prijevod te
u slučaju pritužbe, službeniku Suda za zaštitu podataka, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskom
ombudsmanu.
Ako je određenim oglasom za slobodna radna mjesta ili pozivom na iskaz interesa predviđeno sastavljanje popisa
uspješnih kandidata, takav će se popis objaviti na službenim (intranetskim/internetskim) stranicama Suda.
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Koje zaštitne mjere Sud poduzima da spriječi neovlašteni pristup vašim podatcima i njihovu zlouporabu?
Vaši podatci pohranjuju se na vanjski poslužitelj u EU-u koji je pod kontrolom Suda te su stoga zaštićeni brojnim
mjerama poduzetima radi očuvanja dostupnosti, cjelovitosti i povjerljivosti elektroničke imovine Suda.
Pristup osobnim podatcima ograničen je na usku skupinu korisnika. Prava pristupa odobravaju se samo osobama
koje neophodno moraju imati uvid u te informacije, pri čemu se vodi računa o ulozi, radnom mjestu i odgovornostima
predmetne osobe. Ta se prava redovito ažuriraju sa svakom promjenom u radnim zadatcima osoblja.
Glavni tajnik Suda snosi krajnju odgovornost za provedbu pravila o pravima pristupa i za pridržavanje pravila o zaštiti
podataka, no odgovornost u tim područjima delegirao je različitim subjektima. Sud primjenjuje politiku informacijske
sigurnosti te je imenovao službenika za informacijsku sigurnost koji jamči njezinu pravilnu provedbu i ispitivanje
učinkovitosti povezanih provjera.
Koliko dugo Sud čuva vaše podatke?
Vaši se podatci čuvaju do kraja predmetnog postupka odabira / popunjavanja slobodnog radnog mjesta. Tom se
razdoblju pridodaje i razdoblje njihove pohrane za potrebe revizije i pravne potrebe u skladu s odredbama
Financijske uredbe EU-a, Pravilnika o osoblju i Ugovora.
Razdoblje čuvanja vaših podataka ovisit će o samom postupku odabira / popunjavanja slobodnog radnog mjesta.
Primjerice, samoinicijativne prijave čuvaju se dvije godine od njihova primitka, dok se prijave na temelju poziva na
iskaz interesa i prijave na oglase za slobodna radna mjesta čuvaju redom dvije, odnosno deset godina od završetka
odgovarajućeg postupka odabira kandidata.
Popis uspješnih kandidata ostat će na službenim (intranetskim/internetskim) stranicama Suda dok mu ne istekne
valjanost.
Osobni podatci prikupljeni u obrascu za kontakt brišu se iz registra pet godina nakon slanja zahtjeva za informacije.
Koja su vaša prava?
Vaša prava u vezi s osobnim podatcima navedena su u člancima 17. – 24. Uredbe (EU) 2018/1725.
Imate pravo na pristup svojim osobnim podatcima, kao i na njihov ispravak bez odgode u slučaju da su netočni ili
nepotpuni.
Pod određenim uvjetima imate pravo zatražiti od Suda da izbriše vaše osobne podatke ili ograniči njihovu uporabu.
U relevantnim slučajevima u svakom trenutku, pozivajući se na osobne okolnosti, imate pravo usprotiviti se obradi
svojih osobnih podataka. Također, imate pravo na prenosivost podataka.
Imate pravo zatražiti da se vaše ime i prezime ne prikažu na popisu uspješnih kandidata objavljenom na službenim
stranicama Suda.
Sud će razmotriti vaš zahtjev i donijeti odluku te vas o njoj obavijestiti bez odgode, a svakako u roku od mjesec dana
od zaprimanja zahtjeva. Ako je potrebno, taj se rok može produžiti za dva dodatna mjeseca.
Svoja prava možete ostvariti stupanjem u kontakt s voditeljem obrade podataka koristeći se podatcima za kontakt u
nastavku.
Kome se obratiti ako imate pitanje ili pritužbu?
Najprije se trebate obratiti Upravi za kadrovske poslove na ECA-recrutement@eca.europa.eu. Ako imate kakve
dvojbe o obradi svojih osobnih podataka, možete se obratiti i službeniku za zaštitu podataka
(ECA-dana-protection@eca.europa.eu).
Povrh toga, u svakom trenutku imate pravo uložiti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka
(edps@edps.europa.eu).
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