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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ / ДОСИЕ 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ 
 

Организационна част от Агенцията, на която е възложено 
обработването на лични данни 
Andrea BALDAN (information(at)osha.europa.eu) 

Цел 
- Да организира процедури за подбор с цел назначаване на различни 
категории персонал, включително стажанти; 

- Да ръководи обработването на заявленията на различните етапи от този 
подбор; да ръководи и проверява използването на списъците с одобрени 
кандидати. 

Правно основание 
- Регламент (ЕС) 2019/126 на Европейския парламент и на Съвета от 16 
януари 2019 г. за създаване на Европейската агенция за безопасност и 
здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2062/94 на 
Съвета. 

- Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите 
служители, и по-специално членове 27—34 (ПДЛ) и членове 12—15 и 82—84 
(УРДС). 

- Решение на директора от 21 юли 2011 г. за определяне на правилата, 
приложими за националните експерти (КНЕ) и националните експерти за 
професионално обучение (НЕПО), командировани в Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа. 

- Решение 2018/02 на Надзорния съвет — Правила, уреждащи стажантската 
програма на EU-OSHA. 

- Решение 2019/10 на Управителния съвет относно общите разпоредби за 
прилагане на член 79, параграф 2 от Условията за работа на другите 
служители на Европейския съюз, уреждащи условията за работа на 
договорно наетите служители, наети по член 3а от него. 

Вид на обработваните данни 
- Лични данни, позволяващи идентифицирането на кандидата, т.е. фамилно 
име, собствено име, дата на раждане, пол. 

- Предоставена от кандидата информация за целите на практическата 
организация на предварителния подбор и други тестове, т.е. информация за 
адрес: улица, пощенски код, град, държава, телефон, факс, е-поща. 
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- Предоставена от кандидата информация за целите на проверката дали 
той/тя отговаря на критериите за допустимост и подбор, посочени в 
обявлението за свободна длъжност, т.е. националност, езици, образование, 
трудов стаж, данни за военна служба/държавна служба. 

- Ако е приложимо, резултатите от предварителния подбор или 
писмените/устните изпити. 

Законност на обработването 
Обработването се основава на член 5, параграф1, букви а) и г) от 
Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 
октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни 
(наричан по-нататък „Регламентът“). 

Получатели на данни 
- Сектор „Човешки ресурси“ (персоналът, отговарящ за набирането на 
персонал) 

- Членовете на конкурсната комисия (вътрешни и външни членове) 

- Органът по назначаването (изпълнителен директор) 

- За стажантите: Началниците на звена, които избират стажант, или друг 
персонал, който ще работи със стажанта. 

- Ако името на кандидата бъде включено в списъка с одобрени кандидати и 
ако подобно свободно място има в друго звено, началникът на звеното, в 
което е свободната длъжност, може да има достъп до автобиографията и 
резултатите от оценяването на кандидата. 

Права на субекта на данни 
- Субектите на данни имат право да изискат от администратора достъп до, 
коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на 
обработването на лични данни, свързани със субекта на данни, или когато е 
приложимо, право да се направи възражение срещу обработването или 
право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга 
законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да 
бъде оттеглено (членове 17, 18, 19, 20, 22, 23 и 24 от Регламента). 

- Всички искания за упражняване на едно от тези права следва да бъдат 
насочени по електронна поща до организационната част на Агенцията, на 
която е възложена операцията по обработване, както е посочено в 
настоящата декларация за поверителност, като в заглавието на писмото се 
посочи изразът „защита на данните“. 

- Правата на субектите на данни могат да бъдат ограничени само в случаите, 
предвидени в член 25 от Регламента. 

- Заявленията за заемане на длъжности като срочно нает служител и 
договорно нает служител, от една страна, и като стажанти, от друга страна, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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се подават по електронна поща съответно при наемане на работа (на адрес) 
osha.europa.eu. Кандидатите имат право на достъп, актуализиране или 
коригиране по всяко време на данните за своята самоличност. Те могат да 
упражнят правото си, като подадат искане по електронна поща на адрес: 
osha.europa.eu. Данните, доказващи съответствие с критериите за 
допустимост и подбор обаче не могат да бъдат актуализирани или 
коригирани след крайната дата за съответната процедура за подбор. 

- Кандидатите имат право на достъп до своите резултати от оценяването, с 
изключение на сравнителните резултати на други кандидати или 
становищата на отделните членове на конкурсната комисия. 

Информация за периода на съхранение на данните 
- Срочно наети служители, договорно наети служители и командировани 
национални експерти: 

В случай че кандидатите бъдат наети, данните им се съхраняват в личното 
досие на служителя в съответствие с член 26 от Правилника за длъжностните 
лица, в срок до 10 години след прекратяването на служебното 
правоотношение или последното изплащане на пенсия. Извлечения от 
регистрите за съдимост се връщат на избраните кандидати след надлежна 
оценка от член на сектор „Човешки ресурси“. 

В случай че кандидатите не бъдат назначени, техните данни се премахват 
2 години след датата на приключване на процедурата за подбор, при 
условие че те не са необходими за целите на освобождаването от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, контрола и одита. 

В случай че кандидатите, които не са назначени на работа, са включени в 
списъка на одобрените кандидати, техните данни се премахват след датата, 
на която изтича срокът на валидност на списъка. 

- Стажанти: 

В случай че бъдат наети стажанти, техните данни се съхраняват в 
продължение на 5 години след освобождаването от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета на стажантската програма в съответствие с 
Финансовия регламент. Основните данни (информация за продължителността 
на стажа, звеното, в което е бил/а назначен/а, името на ръководителя и 
естеството на извършената работа) се съхраняват за срок до 50 години, за да 
може да се предостави копие от удостоверението за стаж. Извлечения от 
регистрите за съдимост се връщат на избраните кандидати след надлежна 
оценка от член на сектор „Човешки ресурси“. 

В случай че кандидатите са одобрени на предварителния подбор, но не 
бъдат назначени на работа, техните данни се премахват след датата, на 
която изтича срокът на валидност на списъка с одобрени кандидати. 

Мерки за сигурност 
По време на тази процедура само на упълномощените лица се предоставя 
право на достъп и единствено на принципа „необходимост да се знае“. 
Предприемат се всички възможни мерки за сигурност, за да се предотврати 
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неправомерно използване или неразрешен достъп до електронния файл. 
Документите, свързани с процедурата, се съхраняват в сигурна среда на 
криптиран носител на данни или се заключват в шкафове/чекмеджета. 

Искания за информация 
За всякаква допълнителна информация във връзка с обработването на 
личните им данни субектите на данни могат да се обръщат към длъжностното 
лице за защита на данните на EU-OSHA на адрес: dpo(at)osha.europa.eu. 

Сезиране на ЕНОЗД 
Субектите на данни имат право да се обърнат към Европейския надзорен 
орган по защита на данните, http://www.edps.europa.eu ако смятат, че 
операциите по обработването на данни не са в съответствие с Регламента. 

Дата на започване на обработването 
Датата на кандидатстване. 

Последна актуализация на декларацията за поверителност: 24.06.2020 г. 12:24:50 ч. 

http://www.edps.europa.eu%C2%A0
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