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STQARRIJA TA’ PRIVATEZZA / REKORD 

PROĊEDURI TA' GĦAŻLA U TA' REKLUTAĠĠ 
 

Il-parti organizzazzjonali tal-Aġenzija fdata bl-ipproċessar tad-data 
personali 
Andrea BALDAN (information(at)osha.europa.eu) 

Għan 
- L-organizzazzjoni ta’ proċeduri tal-għażla għar-reklutaġġ ta’ kategoriji differenti 
ta’ persunal, inklużi t-trainees; 

- Il-ġestjoni tal-applikazzjonijiet fid-diversi stadji ta’ dawn l-għażliet; il-ġestjoni u 
l-kontroll tal-użu ta’ listi ta’ riżerva. 

Bażi ġuridika 
- Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/126 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas-16 ta’ Jannar 2019 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa 
fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 2062/94. 

- Ir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg 
applikabbli għall-Aġenti l-Oħra, b’mod partikolari l-Artikolu 27-34 (SR) u l-Artikoli 
12–15 u 82–84 (CEOS). 

- Id-Deċiżjoni tad-Direttur tal-21 ta’ Lulju 2011 li tistabbilixxi r-regoli applikabbli 
għall-esperti nazzjonali (SNEs) u l-esperti nazzjonali dwar it-taħriġ professjonali 
(NEPTs) dwar l-issekondar mal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-
Post tax-Xogħol. 

- Id-Deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija 2018/02 Regoli li jirregolaw il-programm ta’ 
traineeship tal-EU-OSHA. 

- Id-Deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija 2019/10 dwar id-dispożizzjonijiet ġenerali 
għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 79(2) tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg 
applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea, li jirregolaw il-kundizzjonijiet 
tal-impjieg tal-persunal kuntrattwali impjegat skont it-termini tal-Artikolu 3a 
tagħha. 

Tip ta’ data proċessata 
- Data personali li tippermetti li l-kandidat jiġi identifikat, jiġifieri l-kunjom, l-
isem, id-data tat-twelid, is-sess. 

- Informazzjoni pprovduta mill-kandidat biex tkun tista’ ssir l-organizzazzjoni 
prattika ta’ testijiet ta’ qabel l-għażla u testijiet oħra, jiġifieri informazzjoni dwar 
l-indirizz: it-triq, il-kodiċi postali, il-belt, il-pajjiż, it-telefon, il-fax, l-email. 
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- Informazzjoni pprovduta mill-kandidat biex jiġi vverifikat jekk 
jissodisfax/tissodisfax il-kriterji tal-eliġibbiltà u tal-għażla stabbiliti fl-avviż ta’ 
pożizzjoni vakanti, jiġifieri n-nazzjonalità, il-lingwi, l-edukazzjoni, ir-rekord tal-
impjieg, ir-rekord tas-servizz militari/ċivili. 

- Jekk applikabbli, ir-riżultati tat-testijiet ta’ qabel l-għażla jew tat-testijiet bil-
miktub/orali. 

Legalità tal-ipproċessar 
L-ipproċessar huwa bbażat fuq l-Artikolu 5.1 (a), (d) tar-Regolament 
(UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 
dwar dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data 
personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-
moviment liberu ta’ tali data (minn hawn ’il quddiem ir-Regolament). 

Riċevituri tad-data 
- Taqsima tar-Riżorsi Umani (persunal inkarigat mir-reklutaġġ) 

- Membri tal-Bord tal-Għażla (membri interni u esterni) 

- Awtorità tal-Ħatra (Direttur Eżekuttiv) 

- Għat-trainees: Kapijiet ta’ Unità li jagħżlu trainee jew persunal ieħor li jaħdem 
mat-trainee. 

- Jekk l-isem tal-applikant jitniżżel f’lista ta’ riżerva u jekk ikun hemm pożizzjoni 
vakanti simili f’Unità oħra, il-Kap tal-Unità responsabbli mill-pożizzjoni vakanti 
jista’ jkollu aċċess għas-CV u r-riżultati tal-evalwazzjoni tal-applikant. 

Id-drittijiet tas-suġġett tad-data 
- Is-suġġetti tad-data għandhom id-dritt li jitolbu mingħand il-kontrollur aċċess 
għal u rettifika jew tħassir ta’ data personali jew restrizzjoni tal-ipproċessar 
rigward is-suġġett tad-data jew, fejn ikun applikabbli, id-dritt li joġġezzjona 
għall-ipproċessar jew id-dritt li jirtira l-kunsens fi kwalunkwe ħin mingħajr ma 
jaffettwa l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq il-kunsens qabel l-irtirar tiegħu (l-
Artikoli 17, 18, 19, 20, 22, 23 u 24 tar-Regolament). 

- Kwalunkwe talba biex jiġi eżerċitat wieħed minn dawk id-drittijiet għandha 
tintbagħat permezz ta’ email lill-parti organizzazzjonali tal-Aġenzija fdata bl-
operazzjoni tal-ipproċessar kif indikat f’din l-istqarrija ta’ privatezza, u fis-suġġett 
jiġu inkluża l-kliem “protezzjoni tad-data”. 

- Id-drittijiet tas-suġġetti tad-data jistgħu jkunu ristretti biss fil-każijiet previsti 
fl-Artikolu 25 tar-Regolament. 

- L-applikazzjonijiet għal pożizzjonijiet bħala aġent temporanju u aġent 
kuntrattwali, minn naħa waħda, u trainee, min-naħa l-oħra għandhom jiġu 
sottomessi permezz ta’ email, rispettivament fuq recruitment(at)osha.europa.eu 
Il-kandidati għandhom id-dritt li jaċċessaw, jaġġornaw jew jikkoreġu fi 
kwalunkwe ħin id-data ta’ identifikazzjoni tagħhom. Huma jistgħu jeżerċitaw id-
dritt tagħhom billi jissottomettu talba b’email fuq recruitment(at)osha.europa.eu. 
Madankollu, id-data li turi konformità mal-kriterji tal-eliġibbiltà u tal-għażla ma 

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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tistax tiġi aġġornata jew ikkoreġuta wara d-data tal-għeluq għall-proċedura tal-
għażla rispettiva. 

- Il-kandidati għandhom dritt ta’ aċċess għar-riżultati tal-evalwazzjoni tagħhom, 
bl-eċċezzjoni tar-riżultati komparattivi ta’ applikanti oħra jew tal-fehmiet ta’ 
membri individwali tal-Bord tal-Għażla. 

Informazzjoni dwar il-perjodu ta’ konservazzjoni tad-data 
- Aġenti Temporanji (TAs), Aġenti Kuntrattwali (CAs) u Esperti Nazzjonali 
Sekondati (SNEs): 

Fil-każ ta’ kandidati reklutati, id-data tagħhom tinżamm fil-fajl personali tal-
aġent, skont l-Artikolu 26 tar-Regolament tal-Persunal sa 10 snin wara t-tmiem 
tal-impjieg jew l-aħħar pagament tal-pensjoni. Estratti ta’ rekords kriminali 
jintbagħtu lura lill-kandidati magħżula wara valutazzjoni xierqa minn membru 
tat-taqsima tar-Riżorsi Umani. 

Fil-każ ta’ applikanti mhux reklutati, id-data tagħhom tiġi eliminata sentejn wara 
d-data tal-għeluq tal-proċedura tal-għażla, dment li dawk ma jkunux meħtieġa 
għall-finijiet ta’ kwittanza baġitarja, kontroll u awditjar. 

Fil-każ ta’ applikanti mhux reklutati fuq il-lista ta’ riżerva, id-data tagħhom tiġi 
eliminata wara d-data ta’ skadenza tal-lista ta’ riżerva. 

- Trainees: 

Fil-każ ta’ trainees reklutati, id-data tagħhom tinżamm għal 5 snin wara li l-baġit 
tat-traineeship jiġi rilaxxat skont ir-Regolament Finanzjarju. Id-data bażika 
(informazzjoni dwar it-tul tat-traineeship, l-unità li lilha jkun ġie assenjat, l-isem 
tas-superviżur u n-natura tax-xogħol imwettaq) tinżamm sa 50 sena għall-fini li 
tiġi pprovduta kopja taċ-ċertifikat tat-traineeship. Estratti ta’ rekords kriminali 
jintbagħtu lura lill-kandidati magħżula wara valutazzjoni xierqa minn membru 
tat-taqsima tar-Riżorsi Umani. 

Fil-każ ta’ trainees magħżula minn qabel iżda mhux reklutati, id-data tagħhom 
tiġi eliminata wara d-data ta’ skadenza tal-lista ta’ riżerva. 

Miżuri ta’ sigurtà 
Matul din il-proċedura persuni awtorizzati biss jingħataw drittijiet ta’ aċċess u fuq 
bażi ta’ “ħtieġa ta’ tagħrif” biss. Kwalunkwe miżura possibbli ta’ sigurtà tittieħed 
biex tipprevjeni kwalunkwe użu mhux xieraq ta’ jew aċċess mhux awtorizzat 
għall-fajl elettroniku. Id-dokumenti relatati mal-proċedura jinżammu f’ambjent 
sigur, fuq portatur tad-data kriptata, jew imsakkra f’armarji/fi kxaxen. 

Talba għall-informazzjoni 
Għal kwalunkwe informazzjoni ulterjuri rigward il-ġestjoni tad-data personali 
tagħhom, is-suġġetti tad-data jistgħu jindirizzaw it-talba tagħhom lill-Uffiċjal tal-
Protezzjoni tad-Data tal-EU-OSHA fuq: dpo(at)osha.europa.eu. 
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Rikors quddiem l-EDPS 
Is-suġġetti tad-data huma intitolati jagħmlu rikors quddiem il-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data: http://www.edps.europa.eu , jekk iqisu li l-
operazzjonijiet tal-ipproċessar ma jkunux konformi mar-Regolament. 

Id-data meta jibda l-ipproċessar 
Data taʼ applikazzjoni.  

Stqarrija ta’ privatezza aġġornata l-aħħar: 6/24/2020 12:24:50 PM 

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