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TIETOSUOJASELOSTE / TIEDOT 

VALINTA- JA PALVELUKSEENOTTOMENETTELYT 
 

Henkilötietojen käsittelystä virastossa vastaa 
Andrea BALDAN (information(at)osha.europa.eu) 

Tietojen käsittelyn tarkoitus 
- järjestää valintamenettelyjä eri henkilöstöryhmien, myös harjoittelijoiden, 
palvelukseen ottamiseksi; 

- hallinnoida hakemuksia valinnan eri vaiheissa; hallinnoida ja valvoa 
varallaololuettelojen hyödyntämistä. 

Oikeusperusta 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/126, annettu 16 päivänä 
tammikuuta 2019, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) 
perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta. 

- Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja unionin 
muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti 27–34 
artikla (henkilöstösäännöt) sekä 12–15 artikla ja 82–84 artikla (palvelussuhteen 
ehdot). 

- Johtajan päätös, tehty 21 päivänä heinäkuuta 2011, Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusviraston palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin 
asiantuntijoihin ja työharjoittelussa oleviin kansallisiin asiantuntijoihin 
sovellettavista säännöistä. 

- Johtokunnan päätös 2018/02 EU-OSHAn harjoitteluohjelmaa koskevista 
säännöistä. 

- Hallintoneuvoston päätös 2019/10 yleisistä säännöksistä, jotka koskevat 
unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3a artiklan 
mukaisesti palvelukseen otettujen sopimussuhteisten toimihenkilöiden 
työsuhteen ehtoja sääntelevän 79 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa. 

Käsiteltävien tietojen tyyppi 
- Henkilötiedot, joiden perusteella hakija voidaan tunnistaa, eli sukunimi, 
etunimi, syntymäaika ja sukupuoli. 

- Tiedot, jotka hakija toimittaa esivalinnan ja muiden kokeiden käytännön 
järjestelyjä varten eli osoitetiedot: katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa, 
puhelinnumero, faksi ja sähköpostiosoite. 

- Hakijan toimittamat tiedot, joiden perusteella tarkistetaan, täyttääkö hakija 
avoinna olevaa tointa koskevassa ilmoituksessa esitetyt kelpoisuusvaatimukset 
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ja valintaperusteet, eli kansallisuus, kielitaito, koulutus, työhistoria ja tiedot ase-
/siviilipalveluksen suorittamisesta. 

- Tapauskohtaisesti esivalintakokeiden tai kirjallisten/suullisten kokeiden 
tulokset. 

Käsittelyn laillisuus 
Henkilötietojen käsittelyn perustana on luonnollisten henkilöiden suojelusta 
unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23 päivänä lokakuuta 
2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725, 
jäljempänä ’asetus’, 5 artiklan 1 kohdan a ja d alakohta. 

Tietojen vastaanottajat 
- Henkilöstöjaosto (palvelukseen otosta vastaava henkilöstö) 

- Valintalautakunnan jäsenet (sisäiset ja ulkoiset jäsenet) 

- Nimittävä viranomainen (pääjohtaja) 

- Harjoittelijoiden osalta: Harjoittelijan valinnasta vastaavat yksikönpäälliköt tai 
muut työntekijät, joiden on määrä työskennellä harjoittelijan kanssa. 

- Jos hakijan nimi merkitään varallaololuetteloon ja jos vastaava toimi tulee 
avoimeksi toisessa yksikössä, mainitun yksikön päällikkö voi tutustua 
ansioluetteloon ja hakijan arvioinnin tuloksiin. 

Rekisteröidyn oikeudet 
- Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin 
henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten henkilötietojen oikaisemista tai 
poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai tarvittaessa oikeus 
vastustaa käsittelyä tai peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän 
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun 
käsittelyn lainmukaisuuteen (asetuksen 17, 18, 19, 20, 22, 23 ja 24 artikla). 

- Näiden oikeuksien käyttöä koskeva pyyntö on osoitettava sähköpostilla viraston 
yksikölle, joka vastaa tietojenkäsittelystä tässä tietojenkäsittelyn 
tietosuojaselosteessa tarkoitetulla tavalla. Viestin aiheeseen on sisällytettävä 
sanat ”data protection” (tietosuoja). 

- Rekisteröidyn oikeuksia voidaan rajoittaa ainoastaan asetuksen 25 artiklassa 
säädetyissä tapauksissa. 

- Hakemukset, jotka koskevat toisaalta väliaikaisten toimihenkilöiden ja 
sopimussuhteisten toimihenkilöiden toimia ja toisaalta harjoittelupaikkoja, 
toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen recruitment(at)osha.europa.eu. Hakijoilla 
on oikeus milloin tahansa saada pääsy tunnistetietoihinsa sekä päivittää tai 
korjata niitä. He voivat käyttää oikeuttaan toimittamalla asiaa koskevan pyynnön 
sähköpostilla osoitteeseen recruitment(at)osha.europa.eu. Tietoja, jotka 
osoittavat kelpoisuusvaatimusten ja valintaperusteiden täyttymisen, ei 
kuitenkaan saa päivittää eikä korjata kyseisen valintamenettelyn päätyttyä. 

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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- Hakijoilla on oikeus tutustua heitä koskeviin arviointituloksiin lukuun ottamatta 
muihin hakijoihin vertaamista koskevia tuloksia ja valintalautakunnan 
yksittäisten jäsenten lausuntoja. 

Tietojen säilytysaika 
- Väliaikaiset toimihenkilöt, sopimussuhteiset toimihenkilöt ja kansalliset 
asiantuntijat: 

Palvelukseen otettujen hakijoiden tiedot säilytetään toimihenkilön 
henkilökansiossa henkilöstösääntöjen 26 artiklan mukaisesti 10 vuoden ajan sen 
jälkeen, kun työsuhde on päättynyt tai kun viimeinen eläkemaksu on maksettu. 
Rikosrekisteriotteet palautetaan valituiksi tulleille hakijoille, kun 
henkilöstöjaoston jäsen on arvioinut ne asianmukaisesti. 

Hylättyjen hakijoiden tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua 
valintamenettelyn päättymisestä edellyttäen, että tiedot eivät ole tarpeen 
talousarvion vastuuvapausmenettelyä, valvontaa ja tarkastuksia varten. 

Niiden varallaololuettelossa olevien hakijoiden osalta, joita ei ole otettu 
palvelukseen, tiedot poistetaan varallaololuettelon voimassaolon päätyttyä. 

- Harjoittelijat: 

Palvelukseen otettujen harjoittelijoiden tietoja säilytetään viiden vuoden ajan sen 
jälkeen, kun harjoittelubudjettia koskeva vastuuvapaus on myönnetty 
varainhoitoasetuksen mukaisesti. Perustiedot (tiedot harjoittelun kestosta, 
yksikkö, johon harjoittelija on sijoitettu, ohjaajan nimi ja suoritetun työn luonne) 
säilytetään enintään 50 vuoden ajan, jotta harjoittelutodistuksesta voidaan antaa 
jäljennös. Rikosrekisteriotteet palautetaan valituiksi tulleille hakijoille, kun 
henkilöstöjaoston jäsen on arvioinut ne asianmukaisesti. 

Niiden esivalinnan läpäisseiden harjoittelijoiden osalta, joita ei ole otettu 
palvelukseen, tiedot poistetaan varallaololuettelon voimassaolon päätyttyä. 

Turvallisuustoimenpiteet 
Menettelyn aikana vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy tietoihin yksinomaan 
tiedonsaantitarpeen perusteella. Sähköisen tiedoston asiattoman käytön tai 
luvattoman pääsyn estämiseksi toteutetaan kaikki mahdolliset 
turvallisuustoimenpiteet. Menettelyä koskevat asiakirjat säilytetään suojatussa 
ympäristössä, salatulla tietovälineellä tai lukitussa kaapissa tai laatikossa. 

Tietojensaantia koskeva pyyntö 
Rekisteröidyt voivat pyytää lisätietoja heitä koskevien henkilötietojen käsittelystä 
EU-OSHAn tietosuojavastaavalta osoitteesta dpo(at)osha.europa.eu. 

Asian saattaminen Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi 
Rekisteröidyillä on oikeus saattaa asia Euroopan 
tietosuojavaltuutetun http://www.edps.europa.eu käsiteltäväksi, jos he katsovat, 
ettei tietojen käsittely ole asetuksen mukaista. 

http://www.edps.europa.eu%C2%A0
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Tietojen käsittelyn alkamispäivä 
Hakemuksen jättämispäivä. 

Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi: 24.6.2020 12:24:50 
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