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OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI / REJESTR 

PROCEDURY SELEKCJI I NABORU 
 

Pracownik Agencji odpowiedzialny za przetwarzanie danych 
osobowych 
Andrea BALDAN (information(at)osha.europa.eu) 

Cel 
- Organizowanie procedur selekcji w celu dokonania naboru różnych kategorii 
personelu, w tym stażystów; 

- Obsługa zgłoszeń na różnych etapach procesów selekcji; obsługa i weryfikacja 
wykorzystania list rezerwowych. 

Podstawa prawna 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/126 z dnia 
16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy (EU-OSHA) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94. 

- Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia 
innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności art. 27–34 regulaminu 
oraz art. 12–15 i 82–84 warunków. 

- Decyzja Dyrektora z dnia 21 lipca 2011 r. dotycząca zasad mających 
zastosowanie do ekspertów krajowych i ekspertów krajowych odbywających 
kształcenie zawodowe oddelegowanych do pracy w Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. 

- Decyzja Rady Zarządzającej 2018/02 w sprawie zasad mających zastosowanie 
do programu stażowego EU-OSHA. 

- Decyzja Zarządu 2019/10 w sprawie ogólnych przepisów wykonawczych do 
art. 79 ust. 2 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, 
regulująca warunki zatrudnienia personelu kontraktowego zatrudnionego na 
zasadach określonych w art. 3a tych warunków. 

Rodzaj przetwarzanych danych 
- Dane osobowe umożliwiające identyfikację kandydata, tj. nazwisko, imię, data 
urodzenia, płeć. 

- Informacje udzielane przez kandydata w celu umożliwienia praktycznej 
organizacji selekcji wstępnej oraz innych testów, tj. dane adresowe: ulica, kod 
pocztowy, miejscowość, państwo, numer telefonu, numer faksu, e-mail. 

- Informacje udzielane przez kandydata w celu zweryfikowania, czy spełnia 
kryteria kwalifikowalności i kwalifikacji określone w ogłoszeniu o naborze, tj. 
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narodowość, znajomość języków, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, odbyta 
służba wojskowa/cywilna. 

- W stosownych przypadkach – wyniki selekcji wstępnej lub testów 
pisemnych/ustnych. 

Legalność przetwarzania danych 
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) i d) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 
23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej 
„rozporządzeniem”). 

Odbiorcy danych 
- Dział ds. zasobów ludzkich (personel prowadzący nabór) 

- Członkowie komisji selekcyjnej (wewnętrzni i zewnętrzni) 

- Organ powołujący (dyrektor wykonawczy) 

- W przypadku stażystów: Kierownicy działów wybierający stażystę lub inni 
członkowie personelu, którzy mają pracować ze stażystą. 

- W przypadku gdy imię i nazwisko kandydata zostanie umieszczone na liście 
rezerwowej, a w innym dziale pojawi się podobny wakat, kierownik działu, w 
którym powstał wakat, może uzyskać dostęp do CV i wyników oceny danego 
kandydata. 

Prawa osób, których dane dotyczą 
- Osoby, których dane dotyczą, mają prawo zwrócić się do administratora danych 
o dostęp do danych osobowych, ich sprostowanie lub usunięcie bądź o 
ograniczenie przetwarzania danych, które ich dotyczą; w stosownych 
przypadkach mają też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
bądź prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie to nie 
wpływa na legalność przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przed 
jej wycofaniem (art. 17, 18, 19, 20, 22, 23 i 24 rozporządzenia). 

- Wszelkie wnioski o wykonanie jednego z tych praw należy kierować e-mailem 
do pracownika Agencji odpowiedzialnego za operacje przetwarzania opisane 
w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, z podaniem w temacie 
wiadomości słów „ochrona danych”. 

- Prawa osób, których dane dotyczą, mogą być ograniczone jedynie w 
przypadkach przewidzianych w art. 25 rozporządzenia. 

- Zgłoszenia kandydatów na członków personelu zatrudnionego na czas określony 
i członków personelu kontraktowego, a także kandydatów na stażystów, należy 
wysyłać e-mailem na adres recruitment(at)osha.europa.eu. Kandydaci mają 
prawo w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych 
identyfikacyjnych, uaktualnić je lub skorygować. W celu wykonania tego prawa 
należy wysłać wniosek e-mailem na adres atrecruitment(at)osha.europa.eu. 

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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Jednakże uaktualnianie lub skorygowanie danych dowodzących spełnienia 
kryteriów kwalifikowalności i kwalifikacji nie jest możliwe po dniu zakończenia 
danej procedury naboru. 

- Kandydaci mają prawo dostępu do swoich wyników oceny, z wyjątkiem wyników 
porównawczych w odniesieniu do innych kandydatów lub opinii poszczególnych 
członków komisji rekrutacyjnej. 

Informacje o okresie przechowywania danych 
- Personel zatrudniony na czas określony, personel kontraktowy i oddelegowani 
eksperci krajowi: 

Dane kandydatów przyjętych do pracy są przechowywane w aktach osobowych 
pracownika, zgodnie z art. 26 regulaminu pracowniczego, do upływu 10 lat od 
rozwiązania stosunku pracy bądź wypłaty ostatniej emerytury lub renty. Wyciągi 
z rejestru karnego są zwracane wybranym kandydatom po przeprowadzeniu 
stosownej oceny przez pracownika działu personalnego. 

Dane kandydatów nieprzyjętych do pracy są usuwane po dwóch latach od dnia 
zakończenia procedury naboru, jeżeli nie są one niezbędne do celów 
absolutorium z wykonania budżetu oraz celów dotyczących kontroli i audytu. 

Dane kandydatów nieprzyjętych do pracy, ale umieszczonych na liście 
rezerwowej, są usuwane po upływie terminu ważności listy rezerwowej. 

- Stażyści: 

Dane osób przyjętych na staż są przechowywane przez okres pięciu lat od 
uzyskania absolutorium z wykonania budżetu stażu zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym. Podstawowe dane (informacje o czasie trwania stażu, dział, do 
którego skierowano stażystę, imię i nazwisko przełożonego oraz charakter 
wykonywanej pracy) są przechowywane przez okres do 50 lat w celu wydawania 
kopii świadectwa odbycia stażu. Wyciągi z rejestru karnego są zwracane 
wybranym kandydatom po przeprowadzeniu stosownej oceny przez pracownika 
działu personalnego. 

Dane kandydatów na stażystów, którzy pomyślnie przeszli procedurę selekcji 
wstępnej, ale nie zostali przyjęci na staż, są usuwane po upływie terminu 
ważności listy rezerwowej. 

Środki bezpieczeństwa 
W ramach niniejszej procedury prawa dostępu są udzielane wyłącznie osobom 
upoważnionym, wyłącznie na zasadzie ograniczonego dostępu. Podejmuje się 
wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa w celu niedopuszczenia do 
niewłaściwego korzystania z akt elektronicznych lub uzyskania nieuprawnionego 
dostępu do nich. Dokumenty dotyczące procedury są przechowywane w 
bezpiecznym środowisku, na zaszyfrowanym nośniku danych bądź w 
zamkniętych na zamek szafkach lub szufladach. 
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Wniosek o udzielenie informacji 
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, 
osoby, których dane dotyczą, mogą przesłać wniosek do inspektora ochrony 
danych EU-OSHA na adres: dpo(at)osha.europa.eu. 

Skarga do EIOD 
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych: http://www.edps.europa.eu , jeżeli uznają, że operacje 
przetwarzania danych są niezgodne z przepisami rozporządzenia. 

Data rozpoczęcia przetwarzania danych 
Data rozpoczęcia stosowania. 

Ostatnia aktualizacja oświadczenia o ochronie prywatności: 24.06.2020 godz. 12:24:50 

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