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PRIVAATSUSTEADE 

VALIKU- JA VÄRBAMISMENETLUSED 
 

Isikuandmete töötlemise eest vastutav agentuuri üksus 
Andrea BALDAN (information(at)osha.europa.eu) 

Eesmärk 
- Korraldada valikumenetlusi, et värvata eri kategooriate töötajaid, sealhulgas 
praktikante; 

- hallata avaldusi nende valikute eri etappides; 
 
- hallata ja kontrollida reservnimekirjade kasutamist. 
 
 

Õiguslikud alused 
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta määrus 
(EL) 2019/126, millega asutatakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet 
(EU-OSHA) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2062/94. 

- Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad ja liidu muude teenistujate 
teenistustingimused, eelkõige artiklid 27–34 (personalieeskirjad) ning artiklid 
12–15 ja 82–84 (muude teenistujate teenistustingimused). 

- Direktori 21. juuli 2011. aasta otsus, millega kehtestatakse Euroopa 
Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri lähetatud riiklike ekspertide ja riiklike 
kutsekoolituse ekspertide suhtes kohaldatavad eeskirjad. 

- Juhatuse otsus 2018/02 EU-OSHA praktikaprogrammi eeskirjade kohta. 

- Haldusnõukogu otsus 2019/10 Euroopa Liidu muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 79 lõike 2 üldiste rakendussätete kohta, mis 
reguleerivad selle lepingu artiklis 3a sätestatud tingimustel töölevõetud 
lepinguliste töötajate teenistustingimusi. 

Töödeldavate andmete liigid 
- Isikuandmed, mis võimaldavad kandidaati tuvastada, st perekonnanimi, 
eesnimi, sünniaeg, sugu. 

- Kandidaadi poolt eelvaliku ja muude testide praktiliseks korraldamiseks esitatud 
teave, st aadress: tänav, sihtnumber, linn, riik, telefon, faks, e-post. 

- Kandidaadi esitatud teave, et oleks võimalik kontrollida, kas ta vastab vaba 
ametikoha teates sätestatud sobivus- ja valikukriteeriumidele, st kodakondsus, 
keeled, haridus, teenistuskäik, sõjaväe-/tsiviilteenistuse andmed. 
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- Vajadusel eelvaliku või kirjalike/suuliste testide tulemused. 

Andmetöötluse seaduslikkus 
Töötlemine põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta 
määruse (EL) 2018/1725  (mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba 
liikumist) (edaspidi „määrus“) artikli 5 lõike 1 punktidel a ja d. 

Andmete saajad 
- Personaliosakond (värbamise eest vastutavad töötajad) 

- Valimiskomisjoni liikmed (sise- ja välisliikmed) 

- Ametisse nimetav asutus (tegevdirektor) 

- Praktikandid: üksuse juht, kes valib praktikandi, või muud töötajad, kes 
praktikandiga koos töötavad. 

- Kui kandidaadi nimi kantakse reservnimekirja ja mõnes muus üksuses vabaneb 
samalaadne ametikoht, on selle üksuse juhil, kuhu vaba ametikoht kuulub, 
juurdepääs kandidaadi elulookirjeldusele ja tema hindamise tulemustele. 

Andmesubjekti õigused 
- Andmesubjektidel on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu 
isikuandmetele, isikuandmete parandamist või kustutamist ning andmesubjektiga 
seotud isikuandmete töötlemise piiramist, või, kui asjakohane, õigus esitada 
töötlemise suhtes vastuväiteid või oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal 
ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks tagasivõtmisele eelnenud nõusolekul 
põhineva töötlemise seaduspärasust (määruse artiklid 17, 18, 19, 20, 22, 23 ja 
24). 

- Kõik taotlused nimetatud õiguste kasutamiseks tuleb saata e-posti teel 
töötlemistegevuse eest vastutavale ameti üksusele, millele on osutatud 
käesolevas privaatsusteates, lisades pealkirjareale sõna „andmekaitse“. 

- Andmesubjekti õigusi saab piirata üksnes määruse artiklis 25 ette nähtud 
juhtudel. 

- Avaldused ajutise ja lepingulise töötaja ning praktikandi kohale 
kandideerimiseks tuleb saata e-postiga aadressil recruitment(at)osha.europa.eu. 
Kandidaatidel on õigus igal ajal oma isikuandmetele juurde pääseda, neid 
ajakohastada või parandada. Selle õiguse kasutamiseks tuleb esitada e-taotlus 
aadressil recruitment(at)osha.europa.eu. Sobivus- ja valikukriteeriumidele 
vastavust tõendavaid andmeid ei saa siiski pärast vastava valikumenetluse 
lõppkuupäeva ajakohastada ega parandada. 

- Kandidaatidel on õigus tutvuda hindamistulemustega, v.a teiste kandidaatide 
võrreldavad tulemused või valimiskomisjoni üksikliikmete arvamused. 

Isikuandmete säilitamisaja teave 
- Ajutised töötajad, lepingulised töötajad ja lähetatud riiklikud eksperdid: 

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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Töölevõetud kandidaatide andmeid hoitakse kooskõlas personalieeskirjade 
artikliga 26 töötaja isikutoimikus kuni 10 aastat pärast töösuhte lõppemist või 
viimast pensionimakset. Karistusregistri väljavõtted tagastatakse valitud 
kandidaatidele pärast seda, kui personaliosakonna liige on neid nõuetekohaselt 
hinnanud. 

Tööle mitte võetud kandidaatide andmed kõrvaldatakse 2 aastat pärast 
valikumenetluse lõppemise kuupäeva, kui need ei ole vajalikud eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise, kontrolli ega auditi jaoks. 

Reservnimekirja kantud, kuid tööle mitte võetud kandidaatide andmed 
kõrvaldatakse pärast reservnimekirja aegumist. 

- Praktikandid: 

Töölevõetud praktikantide andmeid säilitatakse 5 aastat pärast praktikaeelarve 
täitmise heakskiitmist vastavalt finantsmäärusele. Põhiandmeid (praktika kestus, 
üksus, kuhu praktikant määrati, juhendaja nimi ja tehtud töö laad) säilitatakse 
kuni 50 aastat, et oleks võimalik esitada praktikatunnistuse koopia. 
Karistusregistri väljavõtted tagastatakse valitud kandidaatidele pärast seda, kui 
personaliosakonna liige on neid nõuetekohaselt hinnanud. 

Eelvalitud, kuid tööle mitte võetud praktikantide andmed kõrvaldatakse pärast 
reservnimekirja aegumist. 

Turvameetmed 
Kogu menetluse jooksul antakse juurdepääsuõigus ainult volitatud isikutele ja 
ainult teadmisvajaduse alusel. Võetakse kõik võimalikud turvameetmed, et 
vältida elektroonilise toimiku väärkasutamist või volitamata juurdepääsu. 
Menetlusega seotud dokumente hoitakse turvalises keskkonnas, krüpteeritud 
andmekandjal või lukustatud kappides/sahtlites. 

Teabenõue 
Andmesubjektid saavad lisateavet oma isikuandmete töötlemise kohta EU-OSHA 
andmekaitseametnikult aadressil dpo(at)osha.europa.eu. 

Pöördumine Euroopa Andmekaitseinspektori poole 
Andmesubjektidel on õigus pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole 
aadressil http://www.edps.europa.eu , kui nad leiavad, et töötlemistoiming ei ole 
määrusega kooskõlas. 

Andmete töötlemise alguskuupäev 
Kohaldamise kuupäev. 

Privaatsusteate viimane uuendus: 24.6.2020 kell 12.24.50 

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