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PERSÓNUVERNDARYFIRLÝSING / SKRÁSETNING 

VAL OG VERKLAGSREGLUR VIÐ RÁÐNINGU 
 

Kerfishluti stofnunarinnar er falið er að annast vinnslu 
persónuupplýsinga 
Andrea BALDAN (information@osha.europa.eu) 

Tilgangur 
- Skipuleggja verklag við ráðningu mismunandi starfmannaflokka, þar á meðal 
starfsnema; 

- Hafa umsjón með starfsumsóknum á mismunandi stigum valferilsins; hafa 
umsjón með og fylgjast með notkun varalista. 

Lagagrundvöllur 
- Reglugerð ráðsins (ESB) 2019/126 frá Evrópuþinginu og ráðinu frá 16. janúar 
2019 sem kom á stofn Evrópsku vinnuverndarstofnuninni (EU-OSHA), og afnam 
reglugerð ráðsins (EB) nr. 2062/94. 

- Starfsreglur embættismanna og starfskjör annarra starfsmanna, einkum gr. 27-
34 (SR) og greinar. 12-15 og 82-84 (CEOS). 

- Ákvörðun forstjóra frá 21. júlí 2011 sem setur reglur sem gilda um innlenda 
sérfræðinga (SNE) og innlenda sérfræðinga um starfsþjálfun (NEPTs) um 
tilfærslu hjá Evrópsku vinnuverndarstofnuninni. 

- Ákvörðun stjórnar 2018/02 Reglur um starfsnámsáætlun ESB-OSHA (Evrópska 
vinnuverndarstofnunin). 

- Ákvörðun stjórnar 2019/10 um almenn ákvæði um framkvæmd 2. mgr. 79. gr. 
um starfskjör annarra starfsmanna Evrópusambandsins, er stjórna skilyrðum 
samningsbundinna starfsmann sem starfa samkvæmt skilyrðum gr. 3a. 

Tegundir unninna gagna 
- Persónulegar upplýsingar sem gera kleift að bera kennsl á umsækjanda, 
þ.e.a.s. eftirnafn, fornafn, fæðingardag, kyn. 

- Upplýsingar, sem umsækjandi veitir, til að auðvelda skipulag forvals og annarra 
prófa, þ.e.a.s. upplýsingar um heimilisfang: gata, póstnúmer, bær, land, sími, 
fax, tölvupóstur. 

- Upplýsingar, sem umsækjandi lætur í té, til að sannreyna hvort hann/hún 
uppfylli hæfnis- og valforsendur sem mælt er fyrir um í starfsauglýsingu, þ.e.a.s. 
þjóðerni, tungumál, menntun, atvinnuferill, her- og starfsmannaferill í opinberu 
starfi. 
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- Ef við á, niðurstöður forvalsins eða skrifleg/munnleg próf. 

Lögmæti vinnslunnar 
Úrvinnslan byggir á grein 5.1 (a),(d) í reglugerð (ESB) 2018/1725 frá ráði 
Evrópuþingsins frá 23. október 2018 um vernd einstaklinga þegar kemur að 
úrvinnslu á persónuupplýsingum hjá Evrópusambandinu, stofnunum, skrifstofum 
eða öðrum, um frjálst flæði slíkra gagna (hér eftir reglugerðin). 

Viðtakendur gagna 
- Mannauðsskrifstofa (starfsfólk sem sér um ráðningar) 

- Fulltrúar valnefndar (innri og ytri fulltrúar) 

- Skipunaryfirvald (Framkvæmdastjóri) 

- Fyrir starfsnema: Deildarstjóri sem velur starfsnema eða annað starfsfólk sem 
myndi vinna með lærlingnum. 

- Verði nafn umsækjanda sett á varalista og skyldi svipuð staða losna í annarri 
deild getur yfirmaður deildarinnar sem starfið tilheyrir fengið aðgang að ferilskrá 
og matsniðurstöðu umsækjanda. 

Réttindi gagnaaðila 
- Gagnaaðilar hafa rétt á að biðja ábyrgðaraðila gagna um aðgang að og 
leiðréttingu eða eyðingu á persónuupplýsingum eða takmörkun á vinnslu 
persónuupplýsinga, eða þar sem það á við, réttinn á að andmæla vinnslu eða rétt 
á að draga tilbaka samþykki hvenær sem er án þess að það hafi áhrif á lögmæti 
úrvinnslunnar byggt á samþykki áður en það er dregið tilbaka (greinar 17, 18, 
19, 20, 22, 23 og 24 af reglugerðinni). 

- Hverskonar beiðni um beitingu einhverra þessara réttinda ætti að senda með 
tölvupósti til stofnunarinnar sem sér um vinnsluferlið eins og vísað er til í þessari 
gagnaverndunarstefnu með orðunum „persónuvernd“ í efnislínunni. 

- Réttindi gagnaaðila er aðeins hægt að takmarka í málum sem kveðið er á um í 
25. grein reglugerðarinnar. 

- Umsóknum um tímabundin störf og samningsbundin störf annars vegar og 
starfsnáms hins vegar skal sækja um með tölvupósti, hvort um sig á 
recruitment(hjá)osha.europa.eu. Umsækjendur hafa rétt á að fá aðgang að, 
uppfæra eða leiðrétta auðkennisgögn sín hvenær sem er. Þeir geta nýtt sér 
þennan rétt með því að leggja fram beiðni með tölvupósti á 
atrecruitment(hjá)osha.europa.eu. Hins vegar er ekki hægt að uppfæra eða laga 
gögn sem sýna hæfni samkvæmt valforsendum eftir gefin umsóknarfrest fyrir 
viðkomandi valferli. 

- Umsækjendur hafa rétt á að fá aðgang að matsniðurstöðum sínum, að 
undanskildum samanburðarniðurstöðum annarra umsækjenda eða álitum 
einstakra meðlima valnefndar. 

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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Upplýsingar um geymslutíma gagna 
- Tímabundnir starfsmenn (TA), samningsbundnir starfsmenn (CA) og 
landssérfræðingar sem lánaðir er til starfa (SNE): 

Þegar um er að ræða ráðna umsækjendur eru gögn þeirra geymd í persónulegum 
skjölum starfsmannsins, í samræmi við 26. grein starfsmannareglugerðarinnar 
þar til 10 árum eftir starfslok eða síðustu lífeyrisgreiðslu. Útdráttur sakavottorða 
er skilað til valdra umsækjenda í framhaldi af mati fulltrúa í mannauðsdeildinni. 

Ef um er að ræða umsækjendur sem ekki eru ráðnir, er gögnum þeirra eytt 
tveimur árum eftir valferli að því tilskildu að þau séu ekki nauðsynleg vegna 
fjárveitinga og eftirlits og endurskoðunar. 

Ef um er að ræða óráðin umsækjenda á varalistanum, er gögnum þeirra eytt 
daginn eftir að frestur varalistans rennur út. 

- Starfsnemi: 

Ef um er að ræða nýráðna starfsnema, þá eru gögn þeirra geymd í 5 ár eftir að 
fjárhagsáætlun varðandi starfsnema er gefin út í samræmi við 
fjármálareglugerðina. Grunngögn (upplýsingar um lengd starfsnáms, deild, sem 
hann/hún var ráðin í, nafn yfirmanns og eðli vinnu) eru geymd í allt að 50 ár í 
þeim tilgangi að afhenda afrit af starfsnámsskírteininu. Útdráttur sakavottorða er 
skilað til valdra umsækjenda í framhaldi af mati fulltrúa í mannauðsdeildinni. 

Ef um er að ræða fyrir fram valda starfsnema er gögnum þeirra eytt daginn eftir 
að frestur varalistans rennur út. 

Öryggisráðstafanir 
Í gegnum allt þetta ferli er aðeins viðurkenndu starfsfólki veitt aðgangsheimild og 
fær það aðeins aðgang að því sem þeir þurfa að vita. Allar mögulegar 
öryggisráðstafanir eru gerðar til að koma í veg fyrir óviðeigandi notkun eða 
óviðkomandi aðgang að rafræna skjalinu. Málsmeðferðartengd skjöl eru geymd í 
öruggu umhverfi, á dulkóðuðum gagnamiðli eða í læstum skápum/skúffum. 

Beiðni um upplýsingar 
Til að fá frekari upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga geta skráðir aðilar 
sent beiðni til gagnaverndarfulltrúa ESB-OSHA á: dpo@osha.europa.eu. 

Málskot til EDPS 
Gangaaðilar eiga rétt á að skjóta máli sínu til Evrópsku 
persónuverndarstofnunarinnar: http://www.edps.europa.eu , kunni þeir að telja að 
vinnsla gagna hafi ekki verið í samræmi við reglugerð. 

Dagsetning upphaf vinnslu 
Dagsetning umsóknar. 

Friðhelgisyfirlýsing síðast uppfærð: 24/6/2020 12:24:50 e.h. 

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