POSEBNA IZJAVA O VARSTVU PODATKOV PRI ZAPOSLOVANJU NA EVROPSKEM RAČUNSKEM SODIŠČU

Ta izjava o varstvu podatkov se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki jih kandidati navedejo v vlogah, s katerimi
se prijavljajo na izbirne postopke ali razpise prostih delovnih mest, ki jih objavi Evropsko računsko sodišče (v
nadaljnjem besedilu: Sodišče), in na obdelavo vsakršne korespondence s Sodiščem v zvezi s tem.
V izjavi je razloženo, kako bo Sodišče obravnavalo vaše osebne podatke in kako zagotavlja zasebnost podatkov.
Če kontaktirate Sodišče za kateri koli zgoraj naveden namen, soglašate s tem, da Sodišče obdeluje podatke, kot je
opisano v tej izjavi.
Kdo je odgovoren za obdelavo vaših podatkov?
Upravljavec podatkov v tem procesu je direktor direktorata za človeške vire, finančne in splošne zadeve.
Zakaj zbiramo vaše podatke?
Podatki se zbirajo v okviru izbirnega postopka/razpisa prostega delovnega mesta, da bi lahko ovrednotili kvalifikacije
vseh kandidatov zaradi morebitne zaposlitve ter da bi lahko odgovorili na splošna vprašanja v zvezi z zaposlovanjem
na Sodišču.
Vaši osebni podatki bodo obdelani le za tisti namen, za katerega so bili zbrani.
Katera pravila veljajo za uporabo vaših podatkov?
Pravni okvir, ki ureja to, kako Sodišče obdeluje osebne podatke, je Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 23. oktobra 2018.
Pravila za zaposlovanje so določena v členih 27–34 kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije ter členih 12–
15 in 82–84 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.
Katere osebne podatke zbiramo?
Glede na to, za kaj se bodo podatki uporabljali, kandidate lahko prosimo za naslednje: ime in priimek, narodnost,
naslov, telefonska številka, elektronski naslov, življenjepis, motivacijsko pismo, formalna izjava in morebitne druge
informacije, relevantne za prijavo (vključno z razredom in funkcionalno skupino za uradnike EU).
Kdo lahko dostopa do vaših podatkov in komu jih razkrijemo?
Dostop do vaših podatkov imajo direktorat za človeške vire, finančne in splošne zadeve, kabinet generalnega
sekretarja, ustrezna izbirna komisija, v redkih primerih pa tudi odgovorni vodilni upravni uslužbenci/direktorji v
skladu s potrebo po seznanitvi.
Vaši osebni podatki se lahko posredujejo drugim prejemnikom:
- notranjim in/ali zunanjim revizorjem,
- pravni službi Sodišča, če je potrebno pravno svetovanje,
- direktoratu Sodišča za prevajanje, če je potreben prevod,
v primeru pritožbe pa pooblaščeni osebi Sodišča za varstvo podatkov, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov
in Evropskemu varuhu človekovih pravic.
Če je v razpisu prostega delovnega mesta ali razpisu za prijavo interesa določeno, da bo pripravljen rezervni seznam,
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bo rezervni seznam z imeni uspešnih kandidatov objavljen na spletišču Sodišča (na intranetu in internetu).
Kako varujemo vaše podatke pred morebitno zlorabo ali nepooblaščenim dostopom?
Vaši podatki se hranijo na zunanjem nosilcu podatkov v EU pod nadzorom Sodišča, zato so zaščiteni s številnimi
ukrepi za varovanje dostopnosti, celovitosti in zaupnosti, ki jih institucija uporablja tudi za lastna sredstva v
elektronski obliki.
Dostop do osebnih podatkov je omejen na specifično skupino uporabnikov. Pravica dostopa se odobri na podlagi
potrebe po seznanitvi ob upoštevanju vloge, delovnega mesta in odgovornosti zadevne osebe. Te pravice se stalno
posodabljajo, saj se naloge uslužbencev spreminjajo.
Generalni sekretar Sodišča ima splošno odgovornost za izvajanje pravil o pravicah dostopa in za skladnost s pravili o
varstvu podatkov, odgovornost na teh področjih pa je prenesel na različne subjekte. Sodišče ima politiko za
informacijsko varnost in uradnika za informacijsko varnost, ki zagotavlja, da se politika izvaja pravilno in da se
preizkuša učinkovitost z njo povezanih pregledov.
Kako dolgo Sodišče hrani vaše podatke?
Vaše podatke bomo hranili do zaključka izbirnega postopka/postopka za zasedbo prostega delovnega mesta. To
obdobje se podaljša za obdobje hranjenja podatkov za revizijske in pravne namene, določeno v finančni uredbi EU,
kadrovskih predpisih in Pogodbi.
Obdobje hranjenja vaših podatkov bo odvisno od izbirnega postopka/razpisa prostega delovnega mesta. Na primer,
vloge, poslane na lastno pobudo, se hranijo dve leti, vloge, poslane na podlagi razpisa za prijavo interesa ali razpisa
prostega delovnega mesta, pa se hranijo dve leti oz. deset let po zaključku zadevnega izbirnega postopka.
Rezervni seznam uspešnih kandidatov bo ostal na spletišču Sodišča (internet/intranet) do konca svoje veljavnosti.
Osebni podatki, zbrani s kontaktnim obrazcem, se izbrišejo iz registra pet let po datumu predložitve zahteve za
informacije.
Kakšne so vaše pravice?
Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki so opredeljene v členih 17 do 24 Uredbe (EU) 2018/1725.
Imate pravico dostopa do svojih osebnih podatkov in tega, da se vaši osebni podatki nemudoma popravijo, če so
nepravilni ali nepopolni.
Pod nekaterimi pogoji imate pravico, da od Sodišča zahtevate izbris vaših osebnih podatkov ali omejitev njihove
uporabe. Če je ustrezno, imate iz osebnih razlogov kadar koli pravico nasprotovati obdelavi vaših osebnih podatkov
in pravico do prenosljivosti podatkov.
Imate pravico zahtevati, da vaše ime ni navedeno na rezervnem seznamu, objavljenem na spletišču Sodišča.
Vašo zahtevo bomo obravnavali in sprejeli odločitev, ki vam jo bomo nemudoma sporočili, v vsakem primeru pa v
enem mesecu od prejetja zahteve. Po potrebi se to obdobje lahko podaljša še za dva meseca.
Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da kontaktirate upravljavca podatkov, čigar kontaktni podatki so navedeni
spodaj.
Koga lahko kontaktirate, če imate vprašanje ali pritožbo?
Prvi stik je direktorat za človeške vire na naslovuECA-recrutement@eca.europa.eu. Če imate pomisleke v zvezi z
obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (ECA-dataprotection@eca.europa.eu).
Poleg tega imate pravico, da kadar koli vložite pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov
(edps@edps.europa.eu).
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