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PERSONVERNERKLÆRING / REGISTRERING 

UTVELGINGS- OG REKRUTTERINGSPROSEDYRER 
 

Organisatorisk del av Arbeidsmiljøorganet med ansvar for behandling 
av personopplysninger 
Andrea BALDAN (information(at)osha.europa.eu) 

Formål 
- Organisere utvelgingsprosedyrer for å rekruttere forskjellige kategorier 
personell, herunder praktikanter, 

- Administrere søknader i de forskjellige fasene av disse utvelgingene. 
Administrere og kontrollere bruken av reservelister. 

Rettslig grunnlag 
- Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/126 av 16. januar 2019 om 
opprettelse av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og om oppheving 
av rådsforordning (EF) nr. 2062/94. 

- Vedtektene for Den europeiske unions tjenestemenn og ansettelsesvilkårene for 
øvrige ansatte i Den europeiske union, særlig art. 27–34 (SR) og art. 12–15 og 
82–84 (CEOS). 

- Beslutning av administrerende direktør av 21. juli 2011 om fastsettelse av 
regler for nasjonale sakkyndige og nasjonale sakkyndige i faglig opplæring som 
stilles til rådighet for Det europeiske arbeidsmiljøorganet. 

- Beslutning av eksekutivkomiteen 2018/02 om regler for EU-OSHAs 
praktikantordning. 

- Beslutning av styret 2019/10 om de alminnelige bestemmelsene om 
gjennomføring av artikkel 79 nr. 2 i ansettelsesvilkårene for øvrige ansatte i Den 
europeiske union, som styrer vilkårene for ansettelse av kontraktansatte i 
henhold til vilkårene i artikkel 3a. 

Typen opplysninger som behandles 
- Personopplysninger som gjør det mulig å identifisere kandidaten, dvs. 
etternavn, fornavn, fødselsdato, kjønn. 

- Opplysninger fra kandidaten som muliggjør praktisk organisering av 
utvelgingsprøver og andre prøver, dvs. adresseopplysninger: gate, postnummer, 
poststed, land, telefon, faks, e-post. 

- Opplysninger fra kandidaten for å kontrollere om han eller hun oppfyller 
kvalifikasjons- og utvelgingskriteriene som er fastsatt i stillingsannonsen, dvs. 
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nasjonalitet, språk, utdanning, tidligere ansettelser, opplysninger om militær-
/siviltjeneste. 

- Dersom det er relevant, resultater av utvelgingsprøver eller skriftlige/muntlige 
prøver. 

Behandlingens lovlighet 
Behandlingen er basert på artikkel 5 nr. 1 bokstav a), d) i europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 2018/1725 av 23. oktober 2018 om vern av fysiske 
personer i forbindelse med behandling av personopplysninger i Unionens 
institusjoner, organer, kontorer og byråer og om fri utveksling av slike 
opplysninger (heretter kalt forordningen). 

Mottakere av opplysninger 
- Personalavdeling (personale med ansvar for rekruttering) 

- Medlemmer av utvelgingskomiteen (interne og eksterne medlemmer) 

- Ansettelsesmyndigheten (administrerende direktør) 

- For praktikanter: Enhetsleder som utvelger praktikant eller annet personale 
som skal arbeide med praktikanten. 

- Dersom søkerens navn settes på en reserveliste og en lignende stilling bli ledig i 
en annen enhet, kan enhetslederen som den ledige stillingen tilhører, få tilgang 
til søkerens CV og evalueringsresultater. 

Den registrertes rettigheter 
- Den registrerte har rett til å be den behandlingsansvarlige om innsyn i og 
retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av 
opplysninger om den registrerte, eller eventuelt protestere mot behandlingen, 
samt når som helst trekke tilbake samtykket uten at dette påvirker lovligheten 
av behandling basert på samtykke før tilbaketrekkingen (artiklene 17, 18, 19, 
20, 22, 23 og 24 i forordningen). 

- Alle henvendelser som gjelder utøvelse av noen av disse rettighetene, bør 
sendes per e-post til Arbeidsmiljøorganets personvernenhet som angitt i 
personvernerklæringen, med angivelse av ordet ”data protection” (personvern) i 
emnefeltet. 

- Den registrertes rettigheter kan bare begrenses i situasjonene nevnt i 
artikkel 25 i forordningen. 

- Søknader til stillinger som midlertidig ansatt og kontraktansatt på den ene side 
og praktikant på den annen side skal sendes på e-post til 
recruitment(at)osha.europa.eu. Kandidater har til enhver tid rett til å få innsyn i, 
oppdatere eller rette identitetsopplysningene sine. De kan gjøre denne retten 
gjeldende ved å sende en e-post til recruitment(at)osha.europa.eu. Det er 
imidlertid mulig at opplysninger som viser at kvalifikasjons- og 
utvelgingskriteriene er oppfylt, ikke blir oppdatert eller rettet etter at respektive 
utvelgingsprosedyre er avsluttet. 

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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- Kandidater har rett til innsyn i evalueringsresultatene sine, med unntak av 
sammenlignende resultater fra andre søkere eller uttalelsene til 
enkeltmedlemmer i utvelgingskomiteen. 

Informasjon om oppbevaringstid for personopplysninger 
- Midlertidig ansatte, kontraktansatte og utsendte nasjonale sakkyndige: 

Opplysninger om rekrutterte kandidater oppbevares i den ansattes personlige 
mappe i samsvar med artikkel 26 i tjenestemannsvedtektene i 10 år etter at 
ansettelsesforholdet er avsluttet eller siste pensjonsutbetaling er foretatt. Utdrag 
fra strafferegisteret leveres tilbake til de utvalgte kandidatene etter at et medlem 
av personalavdelingen har foretatt behørig vurdering. 

Opplysninger om ikke-rekrutterte søkere slettes 2 år etter at 
utvelgingsprosedyren er avsluttet, forutsatt at de ikke er nødvendige for 
gjennomføring, kontroll og revisjon av budsjettet. 

Opplysninger om ikke-rekruttert søkere på reservelisten slettes etter at 
reservelisten er utløpt. 

- Praktikanter: 

Opplysninger om rekrutterte praktikanter oppbevares i 5 år etter at 
praktikantbudsjettet er gjennomført i samsvar med finansreglementet. 
Grunnleggende opplysninger (opplysninger om praktikanttidens varighet, 
enheten praktikanten var tilordnet, navnet på praktikantens overordnede og 
typen arbeid som ble utført) oppbevares i opptil 50 år for å kunne stille til 
rådighet en kopi av praksisattesten. Utdrag fra strafferegisteret leveres tilbake til 
de utvalgte kandidatene etter at et medlem av personalavdelingen har foretatt 
behørig vurdering. 

Opplysninger om utvalgte, men ikke rekrutterte praktikanter slettes etter at 
reservelisten er utløpt. 

Sikkerhetstiltak 
Under denne prosedyren gis tilgangsrettigheter gis bare til autoriserte personer i 
tråd med «need-to-know»-prinsippet. Alle sikkerhetstiltak iverksettes for å 
hindre feil bruk av eller uautorisert tilgang til den elektroniske mappen. 
Prosedyrerelaterte dokumenter oppbevares i et sikkert miljø, på en kryptert 
databærer eller låst inne i skap/skuffer. 

Anmodning om informasjon 
Nærmere opplysninger om behandling av personopplysninger fås ved 
henvendelse til EU-OSHAs personvernombud på: dpo(at)osha.europa.eu. 

Klager til EUs datatilsyn 
Registrerte kan klage til EUs datatilsyn: http://www.edps.europa.eu hvis de mener 
behandlingen ikke er i samsvar med forordningen. 

http://www.edps.europa.eu%C2%A0
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Startdato for behandlingen 
Anvendelsesdato. 

Personvernerklæring sist oppdatert: 24.6.2020 kl. 12.24.50 
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