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PAREIŠKIMAS / ĮRAŠAS APIE PRIVATUMO APSAUGĄ 

ATRANKOS IR ĮDARBINIMO PROCEDŪROS 
 

Agentūros struktūrinio padalinio darbuotojas, kuriam pavesta tvarkyti 
asmens duomenis 
Andrea BALDAN (information(at)osha.europa.eu) 

Paskirtis 
- Organizuoti atrankos procedūras siekiant įdarbinti įvairių kategorijų 
darbuotojus, įskaitant stažuotojus. 

- Tvarkyti prašymus įvairiais šių atrankų etapais; valdyti ir tikrinti rezervo sąrašų 
naudojimą. 

Teisinis pagrindas 
- 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2019/126, kuriuo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
agentūra (ES-OSHA) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94. 

- Pareigūnų tarnybos nuostatai ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač 
Pareigūnų tarnybos nuostatų 27–34 straipsniai ir Kitų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygų 12–15 ir 82–84 straipsniai. 

- 2011 m. liepos 21 d. direktoriaus sprendimas, nustatantis nacionaliniams 
ekspertams (angl. SNE) ir nacionaliniams profesinio mokymo ekspertams 
(angl. NEPT), komandiruojamiems į Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
agentūrą, taikomas taisykles. 

- Valdančiosios tarybos sprendimas 2018/02, kuriuo nustatomos EU-OSHA 
stažuočių programos taisyklės. 

- Valdybos sprendimas 2019/10 dėl Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo 
sąlygų 79 straipsnio 2 dalies, reglamentuojančios sutartininkų, įdarbintų pagal jų 
3a straipsnį, įdarbinimo sąlygas, bendrųjų įgyvendinimo nuostatų. 

Tvarkomų duomenų rūšis 
- Asmens duomenys, kuriais remiantis galima nustatyti kandidato tapatybę, t. y. 
pavardę, vardą, gimimo datą, lytį. 

- Kandidato pateikta informacija, kad būtų galima praktiškai organizuoti pirminę 
atranką ir kitus testus, t. y. adreso informacija: gatvė, pašto kodas, miestas, 
šalis, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas. 

- Kandidato pateikta informacija, skirta patikrinti, ar jis atitinka pranešime apie 
laisvą darbo vietą nustatytus tinkamumo ir atrankos kriterijus, t. y. pilietybė, 
kalbos, išsilavinimas, darbo stažas, karinė ir (arba) valstybės tarnyba. 
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- Jei taikoma, pirminės atrankos arba rašytinių / žodinių testų rezultatai. 

Duomenų tvarkymo teisėtumas 
Duomenų tvarkymas grindžiamas 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos 
institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir 
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas) 5 straipsnio 1 dalies a 
ir d punktu. 

Duomenų gavėjai 
- Žmogiškųjų išteklių skyrius (už įdarbinimą atsakingi darbuotojai) 

- Atrankos komisijos nariai (vidaus ir išorės nariai) 

- Paskyrimų tarnyba (vykdomasis direktorius) 

- Stažuotojams: skyrių vadovai, kurie atrenka stažuotoją arba kitus darbuotojus, 
dirbsiančius su stažuotoju. 

- Jei kandidato vardas ir pavardė būtų įrašyti į rezervo sąrašą ir atsirastų panaši 
laisva darbo vieta kitame skyriuje, skyriaus, kuriam priklauso laisva darbo vieta, 
vadovas galėtų susipažinti su kandidato gyvenimo aprašymu ir vertinimo 
rezultatais. 

Duomenų subjekto teisės 
- Duomenų subjektai turi teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti 
su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba 
apribotų duomenų tvarkymą, o tam tikrais atvejais teisę nesutikti, kad duomenys 
būtų tvarkomi, arba teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio 
sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo prieš sutikimo atšaukimą teisėtumui 
(Reglamento 17, 18, 19, 20, 22, 23 ir 24 straipsniai). 

- Visi prašymai pasinaudoti bet kuria iš minėtų teisių turėtų būti siunčiami 
el. paštu Agentūros struktūriniam padaliniui, kuriam pavesta atlikti duomenų 
tvarkymo operaciją, kaip nurodyta atitinkamame pareiškime apie privatumo 
apsaugą, el. laiško temoje įrašius „duomenų apsauga“. 

- Duomenų subjektų teisės gali būti ribojamos tik Reglamento 25 straipsnyje 
numatytais atvejais. 

- Prašymai užimti laikinojo darbuotojo, sutartininko ir stažuotojo pareigas 
pateikiami el. paštu įdarbinimo metu el. pašto adresu: 
recruitment(at)osha.europa.eu. Kandidatai turi teisę bet kuriuo metu susipažinti 
su duomenimis apie savo tapatybę, juos atnaujinti ar ištaisyti. Savo teise jie gali 
pasinaudoti pateikdami prašymą el. paštu: atrecruitment(at)osha.europa.eu. 
Tačiau duomenys, kuriais įrodoma atitiktis tinkamumo ir atrankos kriterijams, 
negali būti atnaujinami ar taisomi suėjus atitinkamos atrankos procedūros 
terminui. 

- Kandidatai turi teisę susipažinti su savo vertinimo rezultatais, išskyrus kitų 
kandidatų lyginamuosius rezultatus arba atskirų atrankos komisijos narių 
nuomones. 

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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Informacija apie duomenų saugojimo terminą 
- Laikinieji darbuotojai (angl. TA), sutartininkai (angl. CA) ir deleguotieji 
nacionaliniai ekspertai (DNE): 

Įdarbintų kandidatų duomenys pagal Tarnybos nuostatų 26 straipsnį saugomi 
laikinojo darbuotojo ar sutartininko asmens byloje 10 metų nuo darbo santykių 
nutraukimo arba paskutinės pensijos mokėjimo dienos. Nuosprendžių registro 
išrašai grąžinami atrinktiems kandidatams po to, kai juos tinkamai įvertina 
Žmogiškųjų išteklių skyriaus narys. 

Neįdarbintų pareiškėjų duomenys pašalinami praėjus 2 metams nuo atrankos 
procedūros pabaigos, jeigu jie nėra būtini biudžeto įvykdymo patvirtinimo, 
kontrolės ir audito tikslais. 

Neįdarbintų į rezervo sąrašą įtrauktų pareiškėjų duomenys pašalinami pasibaigus 
rezervo sąrašo galiojimui. 

- Stažuotojai 

Įdarbintų stažuotojų duomenys saugomi 5 metus po to, kai pagal Finansinį 
reglamentą patvirtinamas stažuotės biudžetas. Pagrindiniai duomenys 
(informacija apie stažuotės trukmę, skyrių, į kurį jis paskirtas, vadovo pavardę ir 
atlikto darbo pobūdį) saugomi iki 50 metų, kad būtų galima pateikti stažuotės 
pažymėjimo kopiją. Nuosprendžių registro išrašai grąžinami atrinktiems 
kandidatams po to, kai juos tinkamai įvertina Žmogiškųjų išteklių skyriaus narys. 

Pirminę atranką praėjusių, tačiau neįdarbintų stažuotojų duomenys pašalinami 
pasibaigus rezervo sąrašo galiojimui. 

Apsaugos priemonės 
Per šią procedūrą prieigos teisės suteikiamos tik leidimą turintiems asmenims ir 
tik laikantis principo „būtina žinoti“. Imamasi visų galimų saugumo priemonių, 
kad būtų užkirstas kelias netinkamam elektroninės rinkmenos naudojimui ar 
neleistinai prieigai prie jos. Su procedūromis susiję dokumentai laikomi saugioje 
aplinkoje, užšifruotoje duomenų laikmenoje arba užrakinami spintose ir (arba) 
stalčiuose. 

Prašymas pateikti informaciją 
Visą papildomą informaciją, susijusią su jų asmens duomenų tvarkymu, 
duomenų subjektai gali gauti pateikdami prašymą EU-OSHA duomenų apsaugos 
pareigūnui adresu: dpo(at)osha.europa.eu. 

Teisė kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną 
(EDAPP) 
Duomenų subjektai turi teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūną: http://www.edps.europa.eu , jei mano, kad duomenų tvarkymo veiksmai 
neatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų. 

http://www.edps.europa.eu%C2%A0
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Duomenų tvarkymo pradžios data 
Taikymo data. 

Pareiškimas apie privatumo apsaugą paskutinį kartą atnaujintas: 2020 6 24, 00:24:50 
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