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Detta meddelande gäller behandlingen av personuppgifter som lämnas av personer som anmäler sig till ett
urvalsförfarande eller söker en ledig tjänst som Europeiska revisionsrätten offentliggör och behandlingen av all
korrespondens med revisionsrätten i samband med det.
Nedan förklarar vi hur Europeiska revisionsrätten behandlar dina personuppgifter och säkerställer skyddet av dem.
Genom att kontakta revisionsrätten i något av de syften som nämns ovan ger du ditt samtycke till att revisionsrätten
behandlar dina uppgifter på det sätt som beskrivs i det här meddelandet.
Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?
Direktören för personalfrågor, ekonomi och allmänna tjänster är personuppgiftsansvarig för denna process.
Varför samlar vi in dina uppgifter?
Uppgifterna samlas in som en del av ett urvalsförfarande/meddelande om ledig tjänst så att alla sökandes relativa
meriter kan utvärderas inför en eventuell rekrytering, men även för att vi ska kunna besvara allmänna frågor om
rekrytering till revisionsrätten.
Dina uppgifter kommer inte att behandlas för något annat syfte än det som de samlades in för.
Vilka regler styr användningen av dina uppgifter?
Den rättsliga ramen för revisionsrättens behandling av personuppgifter anges i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018.
Bestämmelserna om rekrytering anges i artiklarna 27–34 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen
och artiklarna 12–15 och 82–84 i anställningsvillkoren för övriga anställda i unionen.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Beroende på hur uppgifterna ska användas kan följande uppgifter begäras av de sökande: namn, nationalitet, adress,
telefonnummer, e-postadress, en meritförteckning, ett personligt brev, ett intyg på heder och samvete eller annan
information som är relevant för ansökan (även uppgift om tjänstegrupp och lönegrad för EU-tjänstemän).
Vem har tillgång till dina uppgifter och till vem lämnas de ut?
Direktoratet för personalfrågor, ekonomi och allmänna tjänster, generalsekreterarens kansli, den aktuella
urvalskommittén och, i sällsynta fall, de ansvariga cheferna/direktörerna har tillgång till dina uppgifter i enlighet
med principen om behovsenlig behörighet.
Dina uppgifter kan också komma att överlämnas till
- interna och/eller externa revisorer,
- revisionsrättens rättstjänst, om juridisk rådgivning krävs,
- revisionsrättens översättningsdirektorat, om översättning krävs, och
revisionsrättens dataskyddsombud, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska ombudsmannen vid klagomål.
Om det i ett meddelande om ledig tjänst eller en inbjudan att anmäla intresse anges att en reservlista ska upprättas,
kommer reservlistan med namnen på godkända sökande att offentliggöras på revisionsrättens webbplats
(intranet/internet).

Hur skyddar vi dina personuppgifter från felaktig användning och obehörig åtkomst?
Dina uppgifter lagras på en extern plats inom EU och står under revisionsrättens kontroll och omfattas därmed av
de många åtgärder som har vidtagits för att skydda institutionens egna elektroniska tillgångar avseende
tillgänglighet, integritet och sekretess.
Tillgången till personuppgifter är begränsad till en specifik grupp av användare. Tillgång beviljas användare med
behovsenlig behörighet och med hänsyn till den aktuella personens roll, tjänst och ansvar. Rätten till tillgång
uppdateras kontinuerligt när anställdas arbetsuppgifter ändras.
Revisionsrättens generalsekreterare har det övergripande ansvaret för tillämpningen av reglerna om tillgång till
personuppgifter och efterlevnaden av reglerna om dataskydd men har delegerat detta ansvar till olika enheter.
Revisionsrätten har en informationssäkerhetspolicy och en informationssäkerhetsansvarig som säkerställer att
policyn tillämpas korrekt och att de tillhörande kontrollernas effektivitet testas.
Hur länge behåller vi dina uppgifter?
Dina uppgifter lagras till dess att urvalsförfarandet/rekryteringsförfarandet är avslutat. Lagringstiden kan av rättsliga
och revisionsmässiga skäl förlängas med den tidsperiod som föreskrivs i budgetförordningen, tjänsteföreskrifterna
och EU-fördraget.
Hur länge dina uppgifter lagras beror på urvalsförfarandet/meddelandet om ledig tjänst. Till exempel lagras
spontana ansökningar i två år, men ansökningar som kommit in som svar på en inbjudan att anmäla intresse eller
ett meddelande om ledig tjänst lagras två respektive tio år efter det att respektive urvalsförfarande har avslutats.
Reservlistan över godkända sökande finns kvar på revisionsrättens webbplats (intranet/internet) tills den upphör att
gälla.
Personuppgifter som samlats in via kontaktformuläret raderas från registret fem år efter det datum då du skickade
in din begäran om information.
Vilka rättigheter har du?
Dina rättigheter i fråga om dina personuppgifter anges i artiklarna 17–24 i förordning (EU) 2018/1725.
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att utan onödigt dröjsmål få dem rättade om de är felaktiga
eller ofullständiga.
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar användningen
av dem. I tillämpliga fall har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter med
hänvisning till din specifika situation samt rätt till dataportabilitet.
Du har rätt att begära att ditt namn inte ska finnas med på den reservlista som offentliggörs på revisionsrättens
webbplats.
Vi kommer då att överväga din begäran, fatta ett beslut och meddela dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en
månad från det att vi tog emot begäran. Den perioden kan vid behov förlängas med ytterligare två månader.
Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta den personuppgiftsansvarige med hjälp av kontaktinformationen
nedan.
Vem ska du kontakta om du har frågor eller klagomål?
Kontakta först personalavdelningen på ECA-recrutement@eca.europa.eu. För alla frågor som gäller behandlingen
av dina personuppgifter kan du också vända dig till dataskyddsombudet (ECA-data-protection@eca.europa.eu).
Du har också rätt att när som helst framföra ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Europeiska
datatillsynsmannen (edps@edps.europa.eu).

