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PRIVACYVERKLARING/-DOCUMENT 

SELECTIE- EN AANWERVINGSPROCEDURES 
 

Organisatieonderdeel van het Agentschap belast met de verwerking 
van persoonsgegevens 
Andrea BALDAN (information(at)osha.europa.eu) 

Doel 
- Selectieprocedures te organiseren om verschillende categorieën 
personeelsleden, zoals stagiairs, aan te werven; 

- sollicitaties te behandelen in de uiteenlopende stadia van deze selecties; het 
gebruik van reservelijsten te beheren en te controleren. 

Rechtsgrondslag 
- Verordening (EU) 2019/126 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 januari 2019 tot oprichting van het Europees Agentschap voor de veiligheid 
en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 2062/94 van de Raad 

- Statuut van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden, in het bijzonder de artikelen 27 tot en met 34 (statuut) 
en de artikelen 12 tot en met 15 en 82 tot en met 84 (RAP) 

- Besluit van de directeur van 21 juli 2011 tot vaststelling van de regeling die van 
toepassing is op nationale deskundigen (GND's) en nationale deskundigen in 
beroepsopleiding (NDBO's) die zijn gedetacheerd bij het Europees Agentschap 
voor de veiligheid en de gezondheid op het werk 

- Besluit 2018/02 van de raad van bestuur betreffende het stageprogramma van 
EU-OSHA 

- Besluit 2019/10 van de raad van bestuur houdende de algemene bepalingen ter 
uitvoering van artikel 79, lid 2, van de regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Europese Unie, met betrekking tot de 
arbeidsvoorwaarden voor arbeidscontractanten die worden tewerkgesteld 
overeenkomstig artikel 3 bis van de regeling 

Type verwerkte gegevens 
- Persoonsgegevens aan de hand waarvan de kandidaat kan worden 
geïdentificeerd, namelijk achternaam, voornaam, geboortedatum, geslacht. 

- Door de kandidaat verstrekte informatie om de praktische organisatie van de 
voorselectie en andere tests mogelijk te maken, namelijk adresgegevens: straat, 
postcode, plaats, land, telefoon, fax, e-mail. 
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- Door de kandidaat verstrekte informatie om na te gaan of hij/zij voldoet aan de 
toelatings- en selectiecriteria in de kennisgeving van vacature, namelijk 
nationaliteit, talen, opleiding, arbeidsverleden, militaire dienst/burgerdienst. 

- Indien van toepassing, de resultaten van de voorselectie of 
schriftelijke/mondelinge tests. 

Rechtmatigheid van de verwerking 
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 5, lid 1, onder a), d), van 
Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen 
en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
(hierna “de verordening” genoemd). 

Ontvangers van de gegevens 
- Afdeling Human Resources (personeel belast met aanwerving) 

- Leden van het selectiecomité (interne en externe leden) 

- Tot aanstelling bevoegd gezag (uitvoerend directeur) 

- Voor stagiairs: eenheidshoofden die een stagiair selecteren of andere 
medewerkers die met de stagiair zullen werken. 

- Indien de naam van de sollicitant op een reservelijst wordt geplaatst en in een 
andere eenheid een soortgelijke vacature ontstaat, kan het hoofd van de eenheid 
met de vacature inzage hebben in het cv en de resultaten van de beoordeling 
van de sollicitant. 

De rechten van de betrokkene 
- Betrokkenen hebben het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken 
om inzage in en rectificatie of wissing van persoonsgegevens, of om beperking 
van de verwerking met betrekking tot de betrokkene. In voorkomend geval 
hebben betrokkenen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking of het 
recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan 
de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de 
intrekking daarvan (artikelen 17, 18, 19, 20, 22, 23 en 24 van de verordening). 

- Alle verzoeken tot uitoefening van een van deze rechten moeten per e-mail 
worden gericht aan het organisatieonderdeel van EU-OSHA waaraan de 
verwerking is toevertrouwd, zoals aangegeven in deze privacyverklaring, met het 
woord “gegevensbescherming” in de onderwerpregel. 

- De rechten van betrokkenen kunnen uitsluitend worden beperkt in de in 
artikel 25 van de verordening beschreven gevallen. 

- Sollicitaties voor de functie van tijdelijk functionaris en arbeidscontractant 
enerzijds en stagiair anderzijds worden afzonderlijk per e-mail ingediend via 
recruitment(at)osha.europa.eu. Kandidaten hebben het recht hun 
identificatiegegevens te allen tijde in te zien, bij te werken of te corrigeren. Zij 
kunnen hun recht uitoefenen door een verzoek per e-mail in te dienen via 

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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recruitment(at)osha.europa.eu. Gegevens ter staving van de vervulling van de 
toelatings- en selectiecriteria mogen na de uiterste datum voor de 
desbetreffende selectieprocedure echter niet worden bijgewerkt of gecorrigeerd. 

- Kandidaten hebben recht van inzage in hun beoordelingsresultaten, met 
uitzondering van vergelijkende resultaten van andere sollicitanten of van de 
adviezen van individuele leden van het selectiecomité. 

Informatie over de bewaartermijn van gegevens 
- Tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale 
deskundigen: 

De gegevens van aangeworven kandidaten worden bewaard in het 
persoonsdossier van de betreffende functionaris, overeenkomstig artikel 26 van 
het statuut, tot tien jaar na de beëindiging van het dienstverband of de laatste 
pensioenuitkering. Uittreksels uit het strafregister worden aan de geselecteerde 
kandidaten teruggezonden na een passende beoordeling door een medewerker 
van de afdeling Human Resources. 

De gegevens van niet-aangeworven sollicitanten worden twee jaar na de uiterste 
datum van de selectieprocedure verwijderd, mits die gegevens niet nodig zijn 
voor de kwijting, controle en audit van de begroting. 

De gegevens van niet-aangeworven sollicitanten op de reservelijst worden 
verwijderd na het verstrijken van de geldigheidsduur van de reservelijst. 

- Stagiairs: 

De gegevens van aangeworven stagiairs worden bewaard tot vijf jaar na de 
kwijting van het stagebudget overeenkomstig het Financieel Reglement. 
Basisgegevens (informatie over de duur van de stage, de eenheid waaraan hij/zij 
werd toegewezen, de naam van de mentor en de aard van de verrichte 
werkzaamheden) worden tot 50 jaar bewaard met het oog op het verstrekken 
van een kopie van het stagecertificaat. Uittreksels uit het strafregister worden 
aan de geselecteerde kandidaten teruggezonden na een passende beoordeling 
door een medewerker van de afdeling Human Resources. 

De gegevens van voorgeselecteerde, maar niet aangeworven stagiairs worden 
verwijderd na het verstrijken van de geldigheidsduur van de reservelijst. 

Beveiligingsmaatregelen 
Tijdens deze procedure wordt alleen aan gemachtigde personen 
kennisnemingsrechten verleend en slechts wanneer er sprake is van een 
“noodzaak van kennisneming”. Alle mogelijke beveiligingsmaatregelen zijn 
getroffen om oneigenlijk gebruik van of een ongeoorloofde toegang tot het 
elektronische bestand te voorkomen. Documenten die betrekking hebben op de 
procedure, worden bewaard in een beveiligde omgeving, op een geëncrypteerde 
gegevensdrager of in afgesloten kasten/laden. 
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Verzoek om informatie 
Betrokkenen kunnen voor het verkrijgen van meer informatie over de verwerking 
van hun persoonsgegevens een verzoek hiertoe indienen bij de functionaris voor 
gegevensbescherming van EU-OSHA via: dpo(at)osha.europa.eu. 

Zich wenden tot de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming 
Betrokkenen kunnen zich tot de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming wenden, http://www.edps.europa.eu indien zij van mening 
zijn dat de verwerkingen niet in overeenstemming met de verordening hebben 
plaatsgevonden. 

Datum waarop de verwerking begint 
Sollicitatiedatum. 

Privacyverklaring laatst bijgewerkt op: 24.6.2020 12:24:50 uur 

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