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PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU / DATU GLABĀŠANA 

ATLASES UN DARBĀ PIEŅEMŠANAS PROCEDŪRAS 
 

Aģentūras organizatoriskā daļa, kuras uzdevums ir personas datu 
apstrāde 
Andrea BALDAN (information(at)osha.europa.eu) 

Nolūks 
- Organizēt atlases procedūras, lai pieņemtu darbā dažādu kategoriju 
darbiniekus, tostarp stažierus. 

- Pārvaldīt pieteikumus dažādos atlases posmos, pārvaldīt un pārbaudīt rezerves 
sarakstu izmantošanu. 

Juridiskais pamats 
- Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/126 (2019. gada 
16. janvāris), ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības 
aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94. 

- Civildienesta noteikumi un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, jo īpaši 
27.–34. pants (CN) un 12.–15. un 82.–84. pants (PDNK). 

- Direktora 2011. gada 21. jūlija Lēmums, ar ko paredz noteikumus, kuri 
piemērojami valstu ekspertiem un valstu ekspertiem profesionālās apmācības 
jomā, kas norīkoti darbā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības 
aģentūrā. 

- Valdes Lēmums 2018/02 par noteikumiem, kas regulē EU-OSHA stažēšanās 
programmu. 

- Valdes Lēmums 2019/10 par Eiropas Savienības pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības 79. panta 2. punkta vispārīgajiem īstenošanas 
noteikumiem, kas regulē to līgumdarbinieku nodarbināšanas kārtību, kurus 
nodarbina saskaņā ar minētās kārtības 3.a pantu. 

Apstrādāto datu veids 
- Personas dati, kas ļauj identificēt kandidātu, t. i., uzvārds, vārds, dzimšanas 
datums, dzimums. 

- Kandidāta sniegtā informācija priekšatlases un citu testu praktiskai 
organizēšanai, t. i., informācija par adresi: iela, pasta indekss, pilsēta, valsts, 
tālrunis, fakss, e-pasts. 

- Kandidāta sniegtā informācija, lai pārbaudītu, vai kandidāts atbilst paziņojumā 
par vakanci noteiktajiem atbilstības un atlases kritērijiem, t. i., valstspiederība, 



 

 

Santiago de Compostela 12, 5th floor - 48003 Bilbao ⋅ Spānija 
Tālr.: +34 944 358 400 ⋅ Fakss: +34 944 358 401 
information@osha.europa.eu ⋅ http://osha.europa.eu 2 

valodas, izglītība, nodarbinātības vēsture, ziņas par militāro dienestu / 
civildienestu. 

- Attiecīgos gadījumos priekšatlases vai rakstveida/mutvārdu testu rezultāti. 

Datu apstrādes likumība 
Datu apstrāde ir pamatota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, 
birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (turpmāk "Regula") 5. panta 
1. punkta a) un d) apakšpunktu. 

Datu saņēmēji 
- Cilvēkresursu nodaļa (personāls, kas atbild par pieņemšanu darbā). 

- Atlases komisijas locekļi (iekšējie un ārējie locekļi). 

- Iecēlējinstitūcija (izpilddirektors). 

- Stažieriem: nodaļu vadītāji, kas izraugās stažieri, vai citi darbinieki, kas strādās 
ar stažieri. 

- Ja pieteikuma iesniedzēja vārds ir iekļauts rezerves sarakstā un ja rodas līdzīga 
vakance citā nodaļā, tās nodaļas vadītājs, kurā ir vakance, var piekļūt pieteikuma 
iesniedzēja CV un novērtējuma rezultātiem. 

Datu subjekta tiesības 
- Datu subjektiem ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi personas datiem un to 
labošanu vai dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai 
attiecīgos gadījumos tiesības iebilst pret apstrādi, vai tiesības jebkurā brīdī 
atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir 
pirms atsaukuma sniegta piekrišana (Regulas 17., 18., 19., 20., 22., 23. un 
24. pants). 

- Pieprasījumi par iepriekš minēto tiesību īstenošanu jānosūta pa e-pastu 
aģentūras organizatoriskajai daļai, kam uzticēta apstrādes darbība, kā norādīts 
šajā paziņojumā par privātumu, temata laukā norādot vārdus “datu aizsardzība”. 

- Datu subjektu tiesības var ierobežot tikai gadījumos, kas norādīti Regulas 
25. pantā. 

- Pieteikumus pagaidu darbinieka un līgumdarbinieka amatam, kā arī stažiera 
amatam iesniedz pa e-pastu, attiecīgi nosūtot uz adresi 
recruitment(at)osha.europa.eu. Kandidātiem ir tiesības jebkurā laikā piekļūt 
saviem identifikācijas datiem, tos atjaunināt vai labot. Viņi var izmantot savas 
tiesības, iesniedzot pieprasījumu pa e-pastu recruitment(at)osha.europa.eu. 
Tomēr datus, kas pierāda atbilstību atbilstības un atlases kritērijiem, nedrīkst 
atjaunināt vai labot pēc attiecīgās atlases procedūras beigu datuma. 

- Kandidātiem ir tiesības piekļūt saviem novērtēšanas rezultātiem, izņemot citu 
kandidātu salīdzinošos rezultātus vai atsevišķu atlases komisijas locekļu 
atzinumus. 

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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Informācija par datu glabāšanas periodu 
- Pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti: 

darbā pieņemto kandidātu datus saskaņā ar Civildienesta noteikumu 26. pantu 
glabā darbinieka personīgajā lietā desmit gadus pēc darba attiecību izbeigšanas 
vai pēdējā pensijas maksājuma. Sodāmības reģistru izrakstus atdod atlasītajiem 
kandidātiem pēc tam, kad tos ir pienācīgi izvērtējis Cilvēkresursu nodaļas 
pārstāvis. 

Darbā nepieņemto pieteikuma iesniedzēju dati tiek dzēsti divus gadus pēc atlases 
procedūras slēgšanas dienas, ja tie nav vajadzīgi budžeta izpildes 
apstiprināšanas, kontroles un revīzijas vajadzībām. 

Darbā nepieņemto rezerves sarakstā iekļauto kandidātu dati tiek dzēsti pēc 
rezerves saraksta derīguma termiņa beigām. 

- Stažieri: 

darbā pieņemto stažieru datus glabā piecus gadus pēc stažēšanās budžeta 
izpildes apstiprināšanas saskaņā ar Finanšu regulu. Pamatdati (informācija par 
stažēšanās ilgumu, nodaļa, kurā stažieris tika norīkots, vadītāja vārds un veiktā 
darba veids) tiek glabāti ne ilgāk kā 50 gadus, lai nodrošinātu stažēšanās 
sertifikāta kopiju. Sodāmības reģistru izrakstus atdod atlasītajiem kandidātiem 
pēc tam, kad tos ir pienācīgi izvērtējis Cilvēkresursu nodaļas pārstāvis. 

Ja stažieri ir iepriekš atlasīti, bet nav pieņemti darbā, viņu dati tiek dzēsti pēc 
rezerves saraksta derīguma termiņa beigām. 

Drošības pasākumi 
Šajā procedūrā piekļuves tiesības piešķir tikai pilnvarotām personām un tikai 
saskaņā ar principu “nepieciešamība zināt”. Tiek veikti visi iespējamie drošības 
pasākumi, lai novērstu elektroniskās datnes neatbilstošu izmantošanu vai 
neatļautu piekļuvi tai. Ar procedūru saistītie dokumenti tiek glabāti drošā vidē, 
šifrētā datu nesējā vai slēgtos skapjos/atvilktnēs. 

Informācijas pieprasījums 
Lai iegūtu papildinformāciju par personas datu apstrādi, datu subjekti var nosūtīt 
pieprasījumu EU-OSHA datu aizsardzības speciālistam, rakstot uz adresi: 
dpo(at)osha.europa.eu. 

Vēršanās pie EDAU 
Datu subjektiem ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 
(EDAU), ja http://www.edps.europa.eu viņi uzskata, ka apstrādes darbības neatbilst 
Regulai. 

Diena, kad sākas datu apstrāde 
Pieteikuma iesniegšanas diena. 

Paziņojums par privātumu pēdējo reizi atjaunināts: 24.6.2020. plkst. 00:24:50. 

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