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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT / NYILVÁNTARTÁS 

KIVÁLASZTÁSI ÉS MUNKAERŐ-FELVÉTELI ELJÁRÁSOK 
 

Az Ügynökségnek a személyes adatok kezelésével megbízott 
szervezeti egysége 
Andrea BALDAN (information(at)osha.europa.eu) 

Cél 
- Kiválasztási eljárások megszervezése különböző csoportokba tartozó 
alkalmazottak, többek között gyakornokok felvétele érdekében; 

- A pályázatok kezelése a kiválasztási eljárások különböző szakaszaiban; a 
tartaléklisták felhasználásának irányítása és ellenőrzése. 

Jogalap 
- Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 
létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/126 európai parlamenti és tanácsi rendelet. 

- Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió 
egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, különösen a személyzeti 
szabályzat 27–34. cikke, valamint a CEOS 12–15. és 82–84. cikke. 

- Az igazgató 2011. július 21-i határozata az Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökséghez kirendelt nemzeti szakértőkre és a szakmai 
képzés céljából kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó szabályokról. 

- Az irányító testület 2018/02 sz. határozata az EU-OSHA gyakornoki 
programjára irányadó szabályokról. 

- Az igazgatótanács 2019/10 sz. határozata a CEOS 3a. cikke szerint alkalmazott 
szerződéses alkalmazottak alkalmazási feltételeit szabályozó, az Európai Unió 
egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 79. cikke (2) 
bekezdésének általános végrehajtási rendelkezéseiről. 

A kezelt adatok típusa 
- A pályázó azonosítását lehetővé tevő személyes adatok, úgymint családi név, 
utónév, születési idő, nem. 

- A pályázó által az előválogatás és egyéb tesztek gyakorlati megszervezésének 
lehetővé tételéhez megadott információk, úgymint címinformációk: utca, 
irányítószám, város, ország, telefon-, faxszám, e-mail-cím. 

- A pályázó által az álláshirdetésben megállapított pályázati és kiválasztási 
feltételek teljesítésének ellenőrzéséhez megadott információk, úgymint 
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állampolgárság, nyelvtudás, iskolai végzettség, korábbi munkahelyek, 
katonai/polgári szolgálat. 

- Adott esetben az előválogatás vagy az írásbeli/szóbeli tesztek eredménye. 

Az adatkezelés jogszerűsége 
Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok uniós 
intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 
2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a rendelet) 
5. cikke (1) bekezdésének a) és d) pontján alapul. 

Az adatok címzettjei 
- Humánerőforrás-részleg (munkaerő-felvételért felelős személyzet) 

- A felvételi bizottság tagjai (belső és külső tagok) 

- A kinevezésre jogosult hatóság (ügyvezető igazgató) 

- A gyakornokok vonatkozásában: Az osztályvezetők, akik kiválasztanak egy 
gyakornokot vagy egy másik személyt, aki a gyakornokkal dolgozna együtt. 

- Amennyiben a pályázó neve felkerül a tartaléklistára, és egy másik osztályon 
hasonló álláshely vár betöltésre, azon osztály vezetője hozzáférhet a pályázó 
önéletrajzához és értékelésének eredményeihez. 

Az érintett jogai 
- Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz 
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, 
vagy adott esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen, illetve hozzájárulását 
bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érintheti a visszavonás előtt a 
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét (a rendelet 17., 18., 
19., 20., 22., 23. és 24. cikke). 

- A felsorolt jogok bármelyikének gyakorlására irányuló kérelmet e-mailben kell 
benyújtani az Ügynökség ezen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt, 
adatkezelési művelettel megbízott szervezeti egységének, a tárgymezőben a 
„data protection” („adatvédelem”) szavak feltüntetésével. 

- Az érintett jogait csak a rendelet 25. cikkében meghatározott esetekben lehet 
korlátozni. 

- Az ideiglenes alkalmazotti és a szerződéses alkalmazotti pozícióra, valamint a 
gyakornoki pozícióra irányuló pályázatokat e-mailben kell benyújtani a 
recruitment(at)osha.europa.eu címre. A pályázók jogosultak bármikor hozzáférni 
az azonosító adataikhoz, frissíteni vagy javítani azokat. Ezen joguk gyakorlása 
érdekében e-mailben kérelmet nyújthatnak be a recruitment(at)osha.europa.eu 
címre. A pályázati és kiválasztási feltételeknek való megfelelést alátámasztó 
adatok naprakésszé tételére, illetve kijavítására azonban nincs lehetőség az 
adott kiválasztási eljárásra vonatkozó határidő lejártát követően. 

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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- A pályázók jogosultak hozzáférni a rájuk vonatkozó értékelési adatokhoz, 
kivéve a többi pályázóval való összehasonlítás eredményeit, illetve a felvételi 
bizottság egyes tagjainak véleményét. 

Az adatok megőrzési idejére vonatkozó információk 
- Ideiglenes alkalmazottak, szerződéses alkalmazottak és kirendelt nemzeti 
szakértők: 

A felvett pályázók adatait a személyzeti szabályzat 26. cikkének megfelelően a 
munkaszerződés megszűnésétől, illetve az utolsó nyugdíjkifizetéstől számított 10 
évig őrzik meg az alkalmazott személyi aktájában. A hatósági erkölcsi 
bizonyítványt visszaküldik a kiválasztott pályázóknak, miután a Humánerőforrás-
részleg egyik tagja megfelelően megvizsgálta. 

A kiválasztási eljárás lezárásának napjától számított 2 év elteltével törlik a fel 
nem vett pályázók adatait, feltéve, hogy azok nem szükségesek a költségvetési 
mentesítéshez, kontrollhoz vagy ellenőrzéshez. 

A fel nem vett, de a tartaléklistára felkerült pályázók adatait a tartaléklista 
érvényességének lejártát követően törlik. 

- Gyakornokok: 

A felvett gyakornokok adatait a szakmai gyakorlat költségvetésének a 
költségvetési rendelet szerinti mentesítésétől számított 5 évig őrzik meg. Az 
alapvető adatokat (a szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó információk, 
melyik osztályra osztották be, a mentor neve és az elvégzett munka jellege) 
maximum 50 évig megőrzik a szakmai gyakorlatról szóló igazolás másolatának 
kiadása céljából. A hatósági erkölcsi bizonyítványt visszaküldik a kiválasztott 
pályázóknak, miután a Humánerőforrás-részleg egyik tagja megfelelően 
megvizsgálta. 

Az előzetesen kiválasztott, de végül fel nem vett gyakornokok adatait a 
tartaléklista érvényességének lejárta után törlik. 

Biztonsági intézkedések 
Az egész eljárás során csak erre felhatalmazott személyek rendelkezhetnek 
hozzáférési jogokkal, és ők is kizárólag a szükséges ismeret elve alapján. Az 
elektronikus akták nem megfelelő felhasználása, illetve az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében biztonsági intézkedésre 
kerül sor. Az eljárással kapcsolatos dokumentumokat biztonságos környezetben, 
titkosított adathordozón, vagy szekrényben/fiókban elzárva tárolják. 

Információkérés 
Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos további tájékoztatásra 
irányuló kéréseiket az EU-OSHA adatvédelmi tisztviselőjének címezve a 
dpo@osha.europa.eu e-mail-címre küldhetik. 
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Folyamodás az európai adatvédelmi biztoshoz 
Az érintetteknek joguk van az európai adatvédelmi biztoshoz 
fordulni: http://www.edps.europa.eu http://www.edps.europa.eu, ha úgy vélik, hogy 
az adatkezelési műveletek nem felelnek meg a rendeletnek. 

Az adatkezelés kezdőnapja 
Az alkalmazás dátuma. 

Az adatvédelmi nyilatkozat utolsó frissítése: 2020/06/24, 12:24:50 

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