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ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

Αρμόδιο τμήμα του Οργανισμού για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 
Andrea BALDAN (information(at)osha.europa.eu) 

Σκοπός 
- Η οργάνωση των διαδικασιών επιλογής για την πρόσληψη διαφόρων κατηγοριών 
προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων. 

- Η διαχείριση των αιτήσεων στα διάφορα στάδια αυτών των επιλογών. Η 
διαχείριση και ο έλεγχος της χρήσης των εφεδρικών πινάκων προσλήψεων. 

Νομική βάση 
- Κανονισμός (ΕΕ) 2019/126 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου. 

- Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και καθεστώς που 
εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, ιδίως τα άρθρα 27-34 (ΚΥΚ) και τα 
άρθρα 12-15 και 82-84 (ΚΕΛΠ). 

- Απόφαση του Διευθυντή της 21ης Ιουλίου 2011 για τη θέσπιση του καθεστώτος 
που εφαρμόζεται στους αποσπασμένους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία εθνικούς εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ) και 
εκπαιδευόμενους εθνικούς εμπειρογνώμονες. 

- Απόφαση 2018/02 του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που 
διέπουν το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στον EU-OSHA. 

- Απόφαση 2019/10 του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις γενικές διατάξεις 
εφαρμογής του άρθρου 79 παράγραφος 2 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο 
λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διέπει τους όρους 
απασχόλησης των συμβασιούχων υπαλλήλων που απασχολούνται βάσει των όρων 
του άρθρου 3α της εν λόγω απόφασης. 

Είδος των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία 
- Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επιτρέπουν τον προσδιορισμό της 
ταυτότητας του υποψηφίου, δηλαδή επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, 
φύλο. 

- Πληροφορίες που παρέχονται από τον υποψήφιο για την πρακτική οργάνωση 
των δοκιμασιών προεπιλογής και άλλων δοκιμασιών, δηλαδή πληροφορίες 
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διεύθυνσης: οδός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα, τηλέφωνο, φαξ, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

- Πληροφορίες που παρέχονται από τον υποψήφιο προκειμένου να εξακριβωθεί 
κατά πόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται στην 
προκήρυξη κενής θέσης, δηλαδή ιθαγένεια, γλώσσες, εκπαίδευση, ιστορικό 
απασχόλησης, στοιχεία στρατιωτικής θητείας/κοινωνικής εργασίας. 

- Κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα των δοκιμασιών προεπιλογής ή των 
γραπτών/προφορικών δοκιμασιών. 

Νομιμότητα της επεξεργασίας 
Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία (α),(δ) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών (στο εξής «ο κανονισμός»). 

Αποδέκτες των δεδομένων 
- Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (προσωπικό αρμόδιο για τις προσλήψεις) 

- Μέλη της εξεταστικής επιτροπής (εσωτερικά και εξωτερικά μέλη) 

- Αρμόδια για τους διορισμούς αρχή (Εκτελεστικός διευθυντής) 

- Για τους ασκούμενους: Προϊστάμενοι μονάδας που επιλέγουν έναν ασκούμενο ή 
άλλο προσωπικό που θα συνεργαστεί με τον ασκούμενο. 

- Σε περίπτωση που το όνομα του υποψηφίου εγγραφεί σε εφεδρικό πίνακα 
προσλήψεων και εάν προκύψει παρόμοια κενή θέση σε άλλη μονάδα, ο 
προϊστάμενος της μονάδας στην οποία ανήκει η κενή θέση μπορεί να έχει 
πρόσβαση στο βιογραφικό σημείωμα και στα αποτελέσματα της αξιολόγησης του 
υποψηφίου. 

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 
- Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας πρόσβαση στα δεδομένα και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο 
των δεδομένων ή, κατά περίπτωση, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης 
ανά πάσα στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που 
πραγματοποιήθηκε με βάση τη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της (άρθρα 
17, 18, 19, 20, 22, 23 και 24 του κανονισμού). 

- Τυχόν αιτήματα για την άσκηση ενός από τα εν λόγω δικαιώματα θα πρέπει να 
διαβιβάζονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οργανωτικό τμήμα του 
Οργανισμού που είναι αρμόδιο για την επεξεργασία, όπως αναφέρεται στην 
παρούσα δήλωση περί απορρήτου, με τη συμπερίληψη στο θέμα των λέξεων 
«προστασία δεδομένων». 

- Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων μπορούν να περιοριστούν μόνο 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 25 του κανονισμού. 

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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- Οι αιτήσεις για τις θέσεις έκτακτου υπαλλήλου και συμβασιούχου υπαλλήλου, 
αφενός, και ασκούμενου, αφετέρου, υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αντίστοιχα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
recruitment(at)osha.europa.eu. Οι υποψήφιοι έχουν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα 
πρόσβασης, επικαιροποίησης ή διόρθωσης των στοιχείων ταυτοποίησής τους. 
Μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους υποβάλλοντας αίτηση μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
recruitment(at)osha.europa.eu. Ωστόσο, τα δεδομένα που αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής δεν μπορούν να 
επικαιροποιηθούν ή να διορθωθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία για την 
αντίστοιχη διαδικασία επιλογής. 

- Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα αποτελέσματα της αξιολόγησής 
τους, με εξαίρεση τα συγκριτικά αποτελέσματα άλλων υποψηφίων ή τις 
γνωμοδοτήσεις μεμονωμένων μελών της εξεταστικής επιτροπής. 

Πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διατήρησης των δεδομένων 
- Έκτακτοι υπάλληλοι (ΕΥ), Συμβασιούχοι υπάλληλοι (ΣΥ) και Αποσπασμένοι 
εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ): 

Στην περίπτωση των προσληφθέντων υποψηφίων, τα δεδομένα τους φυλάσσονται 
στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης, έως 10 έτη μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης ή την 
τελευταία καταβολή σύνταξης. Τα αποσπάσματα ποινικού μητρώου επιστρέφονται 
στους επιλεγέντες υποψηφίους, αφού αξιολογηθούν δεόντως από μέλος του 
τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. 

Στην περίπτωση των μη προσληφθέντων υποψηφίων, τα δεδομένα τους 
διαγράφονται 2 έτη μετά την ημερομηνία λήξης της διαδικασίας επιλογής, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι απαραίτητα για σκοπούς δημοσιονομικής 
απαλλαγής, ελέγχου και λογιστικού ελέγχου. 

Στην περίπτωση μη προσληφθέντων υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα 
προσλήψεων, τα δεδομένα τους διαγράφονται μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος 
του εφεδρικού πίνακα προσλήψεων. 

- Ασκούμενοι: 

Στην περίπτωση των προσληφθέντων ασκούμενων, τα δεδομένα τους 
διατηρούνται για 5 έτη μετά την απαλλαγή του προϋπολογισμού της πρακτικής 
άσκησης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Τα βασικά δεδομένα 
(πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, τη μονάδα στην 
οποία τοποθετήθηκε ο υποψήφιος, το όνομα του προϊσταμένου και τη φύση της 
εργασίας που εκτελέστηκε) διατηρούνται για διάστημα έως 50 ετών με σκοπό την 
παροχή αντιγράφου του πιστοποιητικού πρακτικής άσκησης. Τα αποσπάσματα 
ποινικού μητρώου επιστρέφονται στους επιλεγέντες υποψηφίους, αφού 
αξιολογηθούν δεόντως από μέλος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. 

Στην περίπτωση των προεπιλεγμένων αλλά μη προσληφθέντων ασκούμενων, τα 
δεδομένα τους διαγράφονται μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος του εφεδρικού 
πίνακα προσλήψεων. 
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Μέτρα ασφάλειας 
Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, δικαιώματα πρόσβασης χορηγούνται 
μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα και μόνο βάσει της αρχής της «ανάγκης 
γνώσης». Λαμβάνεται κάθε πιθανό μέτρο ασφαλείας για την πρόληψη 
οποιασδήποτε αθέμιτης χρήσης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον 
ηλεκτρονικό φάκελο. Τα έγγραφα που σχετίζονται με τις διαδικασίες φυλάσσονται 
σε ασφαλές περιβάλλον, σε κρυπτογραφημένο φορέα δεδομένων ή κλειδωμένα σε 
ερμάρια/συρτάρια. 

Αιτήματα για πληροφορίες 
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των προσωπικών τους 
δεδομένων, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του EU-OSHA, στη διεύθυνση 
dpo(at)osha.europa.eu. 

Προσφυγή στον ΕΕΠΔ 
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων: http://www.edps.europa.eu , σε περίπτωση που 
θεωρούν ότι οι διαδικασίες επεξεργασίας δεν συμμορφώνονται με τον Κανονισμό. 

Ημερομηνία έναρξης της επεξεργασίας 
Ημερομηνία της αίτησης. 

Τελευταία ενημέρωση της δήλωσης περί απορρήτου: 24/6/2020 12:24:50 μ.μ. 

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