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DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE/REGISTO 

PROCESSOS DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO 
 

Parte organizacional da Agência responsável pelo tratamento de 
dados pessoais 
Andrea BALDAN (information@osha.europa.eu) 

Finalidade 
- Organizar processos de seleção com vista ao recrutamento de diversas 
categorias de pessoal, incluindo estagiários; 

- Gerir as candidaturas nas várias fases das referidas seleções; gerir e verificar a 
utilização de listas de reserva. 

Base jurídica 
- Regulamento (UE) 2019/126 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
janeiro de 2019, que cria a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 
Trabalho (EU-OSHA), e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2062/94 do 
Conselho. 

- Estatuto dos Funcionários e Regime Aplicável aos Outros Agentes, 
nomeadamente os artigos 27.º a 34.º (EF) e os artigos 12.º a 15.º e 82.º a 84.º 
(ROA). 

- Decisão do Diretor, de 21 de julho de 2011, que estabelece o regime aplicável 
aos peritos nacionais (PND) e aos peritos nacionais em matéria de formação 
profissional (PNFP) destacados para a Agência Europeia para a Segurança e 
Saúde no Trabalho. 

- Decisão do Conselho de Administração 2018/02 que rege o programa de 
estágios da EU-OSHA. 

- Decisão do Conselho de Administração 2019/10 relativa às disposições gerais 
de execução do artigo 79.º, n.º 2, do Regime aplicável aos outros agentes da 
União Europeia, que rege as condições de emprego dos agentes contratuais 
contratados nos termos do artigo 3.º-A do referido regime. 

Tipo de dados objeto de tratamento 
- Dados pessoais que permitem a identificação do candidato, isto é, apelido, 
nome próprio, data de nascimento, sexo. 

- Informações fornecidas pelo candidato para permitir a organização prática dos 
testes de pré-seleção e de outros testes, ou seja, informações sobre a morada, 
rua, código postal, localidade, país, telefone, fax, correio eletrónico. 
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- Informações fornecidas pelo candidato para verificar se cumpre os critérios de 
elegibilidade e seleção estabelecidos no anúncio de vaga, ou seja, nacionalidade, 
línguas, habilitações, registo de emprego, registo de serviço militar/função 
pública. 

- Se for caso disso, resultados da pré-seleção ou das provas escritas/orais. 

Licitude do tratamento 
O tratamento tem por base o artigo 5.1, alíneas a) e d), do Regulamento (UE) 
2018/1725 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, 
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos e organismos da União e à livre 
circulação desses dados (a seguir designado «Regulamento»). 

Destinatários dos dados 
- Secção de recursos humanos (pessoal responsável pelo recrutamento) 

- Membros do júri (membros internos e externos) 

- Autoridade investida de poder de nomeação (Diretor Executivo) 

- Para estagiários: Chefes de unidade que selecionem um estagiário ou outro 
pessoal que trabalhe com o estagiário. 

- Se o nome do candidato for inscrito numa lista de reserva e surgir uma vaga 
semelhante noutra unidade, o chefe de unidade a que pertence a vaga pode ter 
acesso ao CV e aos resultados da avaliação do candidato. 

Os direitos do titular dos dados 
- Os titulares dos dados têm o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento 
o acesso, a retificação, o apagamento dos dados pessoais ou a restrição do 
tratamento que diga respeito à pessoa em causa ou, se for caso disso, o direito 
de oposição ao tratamento ou o direito de retirar o consentimento a qualquer 
momento, sem afetar a legitimidade do tratamento baseado no consentimento 
antes da sua retirada (artigos 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 22.º, 23.º e 24.º do 
Regulamento). 

- Quaisquer pedidos para exercer um desses direitos devem ser dirigidos por 
correio electrónico à parte organizativa da Agência encarregada da operação de 
tratamento, conforme indicado na presente declaração de privacidade, incluindo 
no assunto as palavras «proteção de dados». 

- Os direitos dos titulares dos dados só podem ser limitados nos casos previstos 
no artigo 25.º do Regulamento. 

- As candidaturas a vagas de agente temporário e de agente contratual, por um 
lado, e de estagiários, por outro, devem ser apresentadas por correio eletrónico, 
através do endereço: recruitment@osha.europa.eu. Os candidatos têm o direito 
de aceder, atualizar ou corrigir, em qualquer momento, os seus dados de 
identificação. Podem exercer os seus direitos mediante a apresentação de um 
pedido por correio eletrónico através do endereço: recruitment@osha.europa.eu. 
No entanto, os dados que demonstrem a conformidade com os critérios de 

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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elegibilidade e seleção não podem ser atualizados ou corrigidos após o 
encerramento do respetivo processo de seleção. 

- Os candidatos têm o direito de acesso aos seus resultados de avaliação, com 
exceção dos resultados comparativos de outros candidatos ou dos pareceres de 
membros individuais do júri. 

Informação sobre o período de conservação de dados 
- Agentes temporários (AT), agentes contratuais (AC) e peritos nacionais 
destacados (PND): 

No caso de candidatos recrutados, os seus dados são conservados no processo 
individual do agente, em conformidade com o artigo 26.º do Estatuto até 
10 anos após a cessação do contrato de trabalho ou do último pagamento da 
pensão. Os extratos de registos criminais são devolvidos aos candidatos 
selecionados após avaliação por um membro da secção de «Recursos humanos». 

No caso dos candidatos não recrutados, os seus dados são eliminados 2 anos 
após a data de encerramento do processo de seleção, desde que não sejam 
necessários para efeitos de quitação orçamental, controlo e auditoria. 

No caso de não serem recrutados os candidatos inscritos na lista de reserva, os 
seus dados são eliminados após a data de caducidade da lista de reserva. 

- Estagiários: 

No caso dos estagiários recrutados, os seus dados são conservados durante 
5 anos após quitação do orçamento destinado ao estágio, em conformidade com 
o Regulamento Financeiro. Os dados de base (informações sobre a duração do 
estágio, a unidade à qual o candidato esteve afeto, o nome do supervisor e a 
natureza do trabalho executado) são conservados durante um período máximo 
de 50 anos, com o objetivo de fornecimento de uma cópia do certificado de 
estágio. Os extratos de registos criminais são devolvidos aos candidatos 
selecionados após avaliação por um membro da secção de «Recursos humanos». 

No caso dos estagiários pré-selecionados mas não recrutados, os seus dados são 
eliminados após a data de caducidade da lista de reserva. 

Medidas de segurança 
Ao longo deste processo apenas são atribuídos direitos de acesso a pessoas 
autorizadas e apenas com base no princípio da «necessidade de tomar 
conhecimento». Qualquer medida de segurança possível é tomada para evitar 
uma utilização indevida ou o acesso não autorizado ao ficheiro electrónico. Os 
documentos relacionados com os processos são conservados num ambiente 
seguro, num suporte de dados encriptado ou trancados em armários/gavetas. 

Solicitar informação 
Para mais informações sobre o tratamento de dados pessoais, os titulares dos 
dados podem dirigir o seu pedido para o responsável pela proteção de dados da 
EU-OSHA no seguinte endereço eletrónico: dpo@osha.europa.eu. 
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Recurso à AEPD 
As pessoas em causa têm o direito de recorrer à Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados: http://www.edps.europa.eu caso considerem que as operações 
de tratamento de dados não cumprem o disposto no Regulamento. 

Data de início das operações de tratamento 
Data da candidatura. 

Declaração de privacidade atualizada pela última vez: 6/24/2020 12:24:50 PM 

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