SPECIALUS PAREIŠKIMAS APIE PRIVATUMO APSAUGĄ, REGLAMENTUOJANTIS ĮDARBINIMĄ EUROPOS AUDITO
RŪMUOSE

Šis pareiškimas apie privatumo apsaugą susijęs su asmens duomenų, kuriuos kandidatai pateikia teikdami paraiškas
dėl Europos Audito Rūmų (EAR) paskelbtos atrankos procedūros arba pranešimo apie laisvą darbo vietą, ir visos šiuo
atžvilgiu vykdomos korespondencijos su EAR tvarkymu.
Šiame pareiškime paaiškinama, kaip EAR tvarkys jūsų asmens duomenis ir kaip mes apsaugome duomenų privatumą.
Susisiekdami su EAR bet kuriuo pirmiau minėtų tikslų, jūs sutinkate, kad duomenys bus tvarkomi taip, kaip aprašyta
šiame pareiškime.
Kas yra atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą?
Šio proceso duomenų valdytojas yra Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorius.
Kodėl mes renkame jūsų duomenis?
Duomenys renkami kaip atrankos procedūros (pranešimo apie laisvą darbo vietą) dalis tam, kad būtų galima įvertinti
visų kandidatų santykinius privalumus, atsižvelgiant į jų galimą įdarbinimą, ir taip pat tam, kad mes galėtume atsakyti
į bendro pobūdžio klausimus, susijusius su įdarbinimu Audito Rūmuose.
Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, dėl kurių jie buvo surinkti.
Kokios yra taisyklės, reglamentuojančios jūsų duomenų panaudojimą?
Teisinis pagrindas, reglamentuojantis Audito Rūmų atliekamą asmens duomenų tvarkymą, – 2018 m. spalio 23 d.
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2018/1725.
Įdarbinimo taisyklės – tai Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 27–34 straipsniai ir kitų Europos Sąjungos
tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12–15 ir 82–84 straipsniai.
Kokius asmens duomenis renkame?
Priklausomai nuo duomenų panaudojimo pobūdžio, kandidatų gali būti paprašyta pateikti šiuos duomenis: vardą ir
pavardę, pilietybę, adresą, telefono numerį, e. pašto adresą, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, oficialią
deklaraciją ir bet kokią su kandidato paraiška susijusią informaciją (įskaitant ES pareigūnų lygį ir pareigų grupę).
Kas gali naudotis jūsų informacija ir kam ji atskleidžiama?
Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktoratui, Generalinio sekretoriaus kabinetui, atitinkamai
atrankos komisijai, o retais atvejais – atsakingiems pagrindiniams vadybininkams (direktoriams) suteikta prieiga prie
jūsų duomenų vadovaujantis principu „būtina žinoti“.
Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitiems gavėjams:
- vidaus ir / arba išorės auditoriams,
- EAR teisės tarnybai, jei reikalinga teisinė konsultacija,
- EAR vertimo direktoratui, jei reikalingas vertimas,
ir skundo EAR duomenų apsaugos pareigūnui atveju – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos
ombudsmenui.
Jei pagal pranešimą apie laisvą darbo vietą arba kvietimą pareikšti susidomėjimą turi būti sudarytas rezervo sąrašas,
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rezervo sąrašas su laimėjusiais kandidatais bus paskelbtas EAR interneto svetainėje (intranete / intranete).
Kaip užkertame kelią netinkamam naudojimuisi jūsų duomenimis arba neleistinai prieigai prie jų?
Jūsų duomenys laikomi išorinėje svetainėje, kuri yra Europos Sąjungoje ir kurią prižiūri EAR, todėl jiems taikomos
įvairios priemonės, kurių imamasi siekiant apsaugoti institucijos elektroninio turto prieinamumą, vientisumą ir
konfidencialumą.
Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik konkrečiai naudotojų grupei. Prieigos teisės suteikiamos pagal principą
„būtina žinoti“, atsižvelgiant į atitinkamo asmens vaidmenį, pareigas ir atsakomybę. Šios teisės nuolat atnaujinamos
keičiantis darbuotojų užduotims.
Europos Audito Rūmų generalinis sekretorius yra bendrai atsakingas už taisyklių dėl prieigos teisių įgyvendinimą ir
už duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi, tačiau perdavė atsakomybę už šias sritis įvairiems subjektams. Audito
Rūmai turi informacijos saugumo politiką ir informacijos apsaugos pareigūną, kuris užtikrina, kad politika būtų
įgyvendinama teisingai ir kad susijusios patikros būtų efektyvios.
Kiek laiko saugome jūsų duomenis?
Jūsų duomenys bus saugomi iki atrankos procedūros (su pranešimu apie laisvą darbo vietą susijusios procedūros)
pabaigos. Šis laikotarpis bus pratęstas laikotarpiui, nustatytam ES Finansiniame reglamente, Tarnybos nuostatuose
ir Sutartyje dėl duomenų saugojimo audito ir teisiniais tikslais.
Jūsų duomenų saugojimo laikotarpis priklausys nuo atrankos procedūros (su pranešimu apie laisvą darbo vietą
susijusios procedūros). Pavyzdžiui, savo iniciatyva teikiamos paraiškos saugomos dvejus metus, tačiau paraiškos,
gautos paskelbus kvietimą pareikšti susidomėjimą arba pranešimą apie laisvą darbo vietą, saugomos atitinkamai
dvejus metus ir dešimt metų po atitinkamos atrankos procedūros pabaigos.
Konkurso laureatų rezervo sąrašas bus skelbiamas EAR interneto svetainėje (intranete/internete) iki jo galiojimo
pabaigos.
Per kontaktinę formą surinkti asmens duomenys registre bus ištrinti praėjus penkeriems metams nuo jūsų prašymo
pateikti informaciją pateikimo dienos.
Kokios jūsų teisės?
Jūsų teisės dėl jūsų asmens duomenų nustatytos Reglamento (ES) 2018/1725 17–24 straipsniuose.
Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir prašyti, kad jie būtų ištaisyti nepagrįstai nedelsiant, jei
duomenys netikslūs arba neišsamūs.
Tam tikromis sąlygomis turite teisę paprašyti, kad ištrintume jūsų asmens duomenis arba apribotume jų naudojimą.
Jei tai jums taikoma, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl priežasčių,
susijusių su jūsų konkrečia padėtimi, ir turite teisę į duomenų perkėlimą.
Jūs turite teisę prašyti, kad jūsų vardas nebūtų pateiktas EAR interneto svetainėje paskelbtame rezervo sąraše.
Mes apsvarstysime jūsų prašymą, priimsime sprendimą ir apie jį nedelsdami jums pranešime ir bet kuriuo atveju tai
padarysime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Prireikus, šis laikotarpis gali būti pratęstas dar
dviem mėnesiais.
Savo teises galite naudoti susisiekę su duomenų valdytoju, naudodamiesi toliau pateikta kontaktine informacija.
Į ką kreiptis, jei turite klausimų arba skundų?
Pirmasis kontaktinis lygmuo – Žmogiškųjų išteklių direktoratas adresu ECA-recrutement@eca.europa.eu. Kilus
susirūpinimui dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, taip pat galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (ECA-dataprotection@eca.europa.eu).
Be to, Jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui dėl jūsų
asmens duomenų tvarkymo (edps@edps.europa.eu).
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