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PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ / ZÁZNAM 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ A NÁBOROVÉ POSTUPY 
 

Organizační složka agentury pověřená zpracováním osobních údajů 

Andrea Baldan (information(at)osha.europa.eu) 

Účel 

- Pořádat výběrová řízení pro nábor různých kategorií zaměstnanců, včetně 
stážistů. 

- Spravovat žádosti v různých fázích těchto výběrových postupů; spravovat a 
kontrolovat využívání rezervních seznamů. 

Právní základ 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/126 ze dne 16. ledna 2019 
o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 

a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94. 

- Služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců 
Evropské unie, zejména články 27–34 (služebního řádu) a články 12–15 a 82–84 
(pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie). 

- Rozhodnutí ředitele ze dne 21. července 2011, kterým se stanoví pravidla 
použitelná na vyslané národní odborníky a národní odborníky v oblasti odborného 
vzdělávání přidělené k Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci. 

- Rozhodnutí řídící rady 2018/02 Pravidla pro program stáží agentury EU-OSHA. 

- Rozhodnutí správní rady 2019/10 o obecných prováděcích ustanoveních čl. 79 
odst. 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie, kterými se řídí 

pracovní podmínky smluvních zaměstnanců zaměstnaných podle článku 3a 
uvedeného pracovního řádu. 

Druh zpracovávaných údajů 

- Osobní údaje umožňující identifikaci uchazeče, tj. příjmení, jméno, datum 
narození, pohlaví. 

- Informace poskytnuté uchazečem umožňující praktickou organizaci 
předběžného výběru a dalších zkoušek, tj. informace o adrese: ulice, PSČ, 

město, země, telefon, fax, e-mail. 

- Informace poskytnuté uchazečem k ověření, zda splňuje kritéria způsobilosti a 
kvalifikační kritéria pro výběr stanovená v oznámení výběrového řízení na volné 

pracovní místo, tj. státní občanství, jazyky, vzdělání, záznam o zaměstnání, 
záznam o vojenské / civilní službě. 
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- Případně výsledky předběžného výběru nebo písemné/ústní zkoušky. 

Zákonnost zpracování 

Zpracování je založeno na čl. 5 odst. 1 písm. a), d) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými 

subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“). 

Příjemci údajů 

- Oddělení pro lidské zdroje (zaměstnanci odpovědní za nábor) 

- Členové výběrové komise (interní a externí členové) 

- Orgán oprávněný ke jmenování (výkonný ředitel) 

- Pro stážisty: vedoucí oddělení, kteří vybírají stážisty, nebo jiní pracovníci, kteří 

s nimi mají pracovat. 

- Je-li jméno uchazeče zařazeno na rezervní seznam a objeví-li se na jiném 
oddělení podobné volné pracovní místo, může mít vedoucí oddělení, pod kterého 
toto volné pracovní místo spadá, přístup k životopisu a výsledkům hodnocení 

uchazeče. 

Práva subjektu údajů 

- Subjekty údajů mají právo požádat správce o přístup a opravu či výmaz 
osobních údajů nebo o omezení zpracování údajů týkajících se subjektu údajů 
nebo případně právo vznést námitku proti zpracování či právo kdykoliv odvolat 
souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě 

souhlasu před jeho odvoláním (články 17, 18, 19, 20, 22, 23 a 24 nařízení). 

- Veškeré žádosti o uplatnění některého z uvedených práv je třeba zaslat e-
mailem na adresu organizační složky agentury, která je operací zpracování 

pověřena, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, a 
v předmětu uvést slova „ochrana údajů“. 

- Práva subjektů údajů mohou být omezena pouze v případech, které stanoví 
článek 25 nařízení. 

- Žádosti o místa dočasného zaměstnance a smluvního zaměstnance na jedné 
straně a stážisty na straně druhé se podávají e-mailem na adrese 
recruitment(at)osha.europa.eu. Uchazeči mají kdykoli právo na přístup ke svým 

identifikačním údajům, jejich aktualizaci nebo opravu. Své právo mohou uplatnit 
prostřednictvím žádosti zaslané e-mailem na adresu 

recruitment(at)osha.europa.eu. Údaje prokazující splnění kritérií způsobilosti a 
kvalifikačních kritérií (pro výběr) však už nemohou být aktualizovány nebo 
opraveny po uzávěrce příslušného výběrového řízení. 

- Uchazeči mají právo na přístup k výsledkům svého hodnocení s výjimkou 
srovnávacích výsledků ostatních uchazečů nebo stanovisek jednotlivých členů 
výběrové komise. 

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
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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Informace o délce uchovávání osobních údajů 
- Dočasní zaměstnanci, smluvní zaměstnanci a vyslaní národní odborníci: 

Údaje přijatých uchazečů jsou uchovávány v osobní složce pracovníka v souladu 
s článkem 26 služebního řádu po dobu 10 let od ukončení pracovního poměru 
nebo poslední výplaty důchodu. Výpisy z rejstříku trestů jsou vráceny vybraným 

uchazečům po řádném posouzení pracovníkem oddělení pro lidské zdroje. 

Údaje nepřijatých uchazečů se odstraní 2 roky po datu uzavření výběrového 

řízení, pokud nejsou nezbytné pro účely udělení rozpočtového absolutoria, 
kontroly a auditu. 

Údaje nepřijatých uchazečů zařazených na rezervní seznam se odstraní po 

skončení platnosti rezervního seznamu. 

- Stážisté: 

Údaje stážistů, kteří byli přijati, jsou v souladu s finančním nařízením 

uchovávány po dobu 5 let od udělení absolutoria rozpočtu na stáž. Základní 
údaje (informace o délce stáže, oddělení, ke kterému byl stážista přidělen, jméno 

vedoucího a povaha vykonávané práce) se uchovávají až po dobu 50 let za 
účelem poskytnutí kopie osvědčení o stáži. Výpisy z rejstříku trestů jsou vráceny 
vybraným uchazečům po řádném posouzení pracovníkem oddělení pro lidské 

zdroje. 

Údaje stážistů, kteří byli vybráni v předběžném řízení, ale nebyli přijati, se 

odstraní po skončení platnosti rezervního seznamu. 

Bezpečnostní opatření 
Během tohoto řízení jsou přístupová práva přidělena jen oprávněným osobám, a 

to pouze na základě „potřeby znát“. Jsou přijata veškerá možná bezpečnostní 

opatření, aby se zabránilo jakémukoli nesprávnému použití nebo neoprávněnému 

přístupu k elektronickému souboru. Dokumenty související s řízeními jsou 

uchovávány v zabezpečeném prostředí, na šifrovaném datovém nosiči nebo 

uzamčeny ve skříních/zásuvkách. 

Žádost o informace 
S žádostí o další informace týkající se zpracování osobních údajů se subjekty 
údajů mohou obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů agentury EU-
OSHA na adrese dpo(at)osha.europa.eu. 

Právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů 
Subjekty údajů mají právo obrátit se na evropského inspektora ochrany 

údajů, http://www.edps.europa.eu jestliže se domnívají, že postupy zpracování údajů 
nejsou v souladu s příslušným nařízením. 

Datum zahájení zpracování údajů 
Datum žádosti 

Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno: 24/6/2020 12:24:50 
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