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DATABESKYTTELSESERKLÆRING 

UDVÆLGELSES- OG ANSÆTTELSESPROCEDURER 
 

Agenturets afdeling med ansvar for behandling af personoplysninger 
Andrea BALDAN (information@osha.europa.eu) 

Formål 
- At tilrettelægge udvælgelsesprocedurer med henblik på rekruttering af 
forskellige kategorier af personale, herunder praktikanter 

- At administrere ansøgninger på de forskellige udvælgelsesstadier; at forvalte og 
kontrollere brugen af reservelister. 

Retsgrundlag 
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/126 af 16. januar 2019 
om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94. 

- Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, 
navnlig artikel 27-34 (vedtægten) samt artikel 12-15 og 82-84 (AØA). 

- Afgørelse af 21. juli 2011 truffet af direktøren om fastsættelse af regler for 
udstationerede nationale eksperter samt nationale eksperter under uddannelse i 
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. 

- Afgørelse 2018/02 truffet af bestyrelsen om EU-OSHA's praktikantprogram. 

- Afgørelse 2019/10 truffet af bestyrelsen om de almindelige bestemmelser til 
gennemførelse af artikel 79, stk. 2, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i 
Den Europæiske Union vedrørende ansættelsesvilkårene for kontraktansatte i 
henhold til artikel 3a. 

Typer af data, der behandles 
- Personoplysninger, der gør det muligt at identificere kandidaten, dvs. 
efternavn, fornavn, fødselsdato, køn. 

- Information fra kandidaten, der gør det praktisk muligt at tilrettelægge 
forhåndsudvælgelse og andre prøver, dvs. adresseoplysninger: gade, 
postnummer, by, land, telefon, fax, e-mail. 

- Information fra kandidaten, der gør det muligt at kontrollere, om 
vedkommende opfylder de adgangs- og udvælgelseskriterier, der er fastsat i 
stillingsopslaget, dvs. nationalitet, sprog, uddannelse, erhvervserfaring, militær-
/offentlig tjeneste. 

- Eventuelle resultater af stopprøve eller skriftlige/mundtlige prøver. 
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Lovlig behandling af personoplysninger 
Behandlingen er baseret på artikel 5, stk. 1, litra a), d), i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens 
institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger (herefter forordningen). 

Datamodtagere 
- Afdelingen for menneskelige ressourcer (personale med ansvar for ansættelse) 

- Medlemmer af udvælgelseskomitéen (interne og eksterne medlemmer) 

- Ansættelsesmyndighed (administrerende direktør) 

- For praktikanter: Kontorchefer, der vælger en praktikant eller andet personale, 
som skal arbejde sammen med praktikanten. 

- Hvis ansøgerens navn sættes på en reserveliste, og en tilsvarende stilling bliver 
ledig i en anden enhed, kan den kontorchef, som den ledige stilling hører under, 
få adgang til CV'et og resultaterne af evalueringen af ansøgeren. 

Den registreredes rettigheder 
- Registrerede har ret til at anmode den dataansvarlige om adgang til og 
berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af 
behandlingen af oplysningerne om den registrerede eller, hvor dette er relevant, 
ret til at gøre indsigelse mod behandling eller ret til at trække sit samtykke 
tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører lovligheden af behandling, der 
er baseret på samtykke givet inden tilbagetrækning heraf (forordningens artikel 
17, 18, 19, 20, 22, 23 og 24). 

- Anmodninger om udøvelse af en af disse rettigheder sendes pr. e-mail til den 
afdeling i agenturet, der har ansvar for behandlingen, som nævnt i denne 
databeskyttelseserklæring, med angivelse af ordet "databeskyttelse" i 
emnefeltet. 

- Registreredes rettigheder kan kun begrænses i de tilfælde, der er angivet i 
forordningens artikel 25. 

- Ansøgninger om stillinger som hhv. midlertidigt ansat og kontraktmedarbejder 
samt som praktikant sendes pr. e-mail til recruitment@osha.europa.eu. 
Kandidater har til enhver tid ret til at få adgang til, opdatere eller berigtige deres 
identifikationsdata. De kan udøve deres ret ved at indsende en anmodning via e-
mail til recruitment@osha.europa.eu. Data, der viser, at adgangs- og 
udvælgelseskriterierne er opfyldt, må dog ikke opdateres eller rettes efter 
afslutningen af den pågældende udvælgelsesprocedure. 

- Kandidater har ret til at få adgang til deres evalueringsresultater, med 
undtagelse af resultater hvor de sammenlignes med andre ansøgere eller 
udtalelser fra individuelle medlemmer af udvælgelseskomitéen. 

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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Information om opbevaringsperioden for data 
- Midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter: 

Ved ansættelse af kandidater opbevares deres oplysninger i den personlige 
sagsmappe, jf. artikel 26 i vedtægten, indtil 10 år efter ansættelsesforholdets 
ophør eller den sidste pensionsudbetaling. Uddrag af strafferegistre returneres til 
de udvalgte kandidater efter at være blevet behørigt bedømt af et medlem af 
HR-afdelingen. 

Hvis en ansøger ikke ansættes, slettes vedkommendes data to år efter 
afslutningen af udvælgelsesproceduren, forudsat at disse ikke er nødvendige af 
hensyn til budgetdecharge, kontrol og revision. 

For så vidt angår ansøgere, der ikke opnår ansættelse, men sættes på 
reservelisten, slettes deres data efter reservelistens udløbsdato. 

- Praktikanter: 

For så vidt angår rekrutterede praktikanter opbevares deres data i fem år, efter 
at praktikbudgettet er afsluttet i overensstemmelse med finansforordningen. 
Grundlæggende oplysninger (information om praktikopholdets varighed, den 
enhed, vedkommende er tilknyttet, vejlederens navn og arten af det udførte 
arbejde) opbevares i op til 50 år med henblik på at kunne udstede en kopi af 
praktikcertifikatet. Uddrag af strafferegistre returneres til de udvalgte kandidater 
efter at være blevet behørigt bedømt af et medlem af HR-afdelingen. 

Hvis der er tale om forhåndsudvalgte, men ikke rekrutterede praktikanter, slettes 
deres data efter reservelistens udløbsdato. 

Sikkerhedsforanstaltninger 
Under hele denne procedure tildeles kun autoriserede personer 
adgangsrettigheder og kun efter "need-to-know"-princippet. Enhver mulig 
sikkerhedsforanstaltning træffes for at forhindre uretmæssig brug af eller 
uautoriseret adgang til den elektroniske fil. Procedurerelaterede dokumenter 
opbevares i et sikkert miljø på en krypteret databærer eller låst inde i 
skabe/skuffer. 

Anmodning om information 
Hvis de registrerede ønsker yderligere information om behandlingen af deres 
personoplysninger, kan de henvende sig til EU-OSHA's 
databeskyttelsesansvarlige på: dpo@osha.europa.eu. 

Klage til EDPS 
Registrerede kan klage til Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse: http://www.edps.europa.eu , hvis de mener, at behandlingen af 
deres personoplysninger ikke er i overensstemmelse med forordningen. 

Dato for påbegyndelse af behandling 
Ansøgningsdatoen. 

Databeskyttelseserklæringen er senest opdateret: 24.6.2020 (12:24:50) 

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