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DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE / EVIDENȚE 

PROCEDURILE DE SELECȚIE ȘI DE RECRUTARE 
 

Unitatea organizatorică a agenției însărcinată cu prelucrarea datelor 
cu caracter personal 
Andrea BALDAN [information(at)osha.europa.eu] 

Scop 
- organizarea procedurilor de selecție pentru a recruta diverse categorii de 
personal, inclusiv stagiari; 

- gestionarea candidaturilor în diferitele etape ale acestor proceduri de selecție; 
gestionarea și verificarea utilizării listelor de rezervă. 

Temei juridic 
- Regulamentul (UE) 2019/126 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 
ianuarie 2019 de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în 
Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al 
Consiliului 

- Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai 
Uniunii Europene, în special articolele 27-34 (SF) și articolele 12-15 și 82-84 
(RAA) 

- Decizia directorului din 21 iulie 2011 de stabilire a normelor aplicabile experților 
naționali (END) și experților naționali în formare profesională (ENFP) detașați la 
Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă 

- Decizia nr. 2018/02 a Consiliului de administrație – Norme de reglementare a 
programului de stagii al EU-OSHA 

- Decizia nr. 2019/10 a Consiliului de administrație privind dispozițiile generale de 
punere în aplicare a articolului 79 alineatul (2) din Regimul aplicabil celorlalți 
agenți ai Uniunii Europene, care reglementează condițiile de încadrare în muncă 
a personalului contractual angajat în conformitate cu articolul 3a din acesta 

Tipul de date prelucrate 
- datele cu caracter personal care permit identificarea candidatului, adică numele, 
prenumele, data nașterii și sexul; 

- informațiile furnizate de candidat pentru a permite organizarea practică a 
preselecției și a altor teste, și anume informații privind adresa: strada, codul 
poștal, localitatea, țara, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail; 

- informațiile furnizate de candidat pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de 
eligibilitate și de selecție precizate în anunțul de post vacant, și anume 
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naționalitatea, limbile cunoscute, studiile, locurile de muncă anterioare, evidențe 
privind serviciul militar/civil; 

- dacă este cazul, rezultatele preselecției sau ale probelor scrise/orale. 

Legalitatea prelucrării 
Prelucrarea datelor se face în baza articolului 5 alineatul (1) literele (a) și (d) din 
Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 
octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare 
„regulamentul”). 

Destinatarii datelor 
- Secția Resurse umane (personalul responsabil cu recrutarea) 

- Membrii comisiei de selecție (membri interni și externi) 

- Autoritatea împuternicită să facă numiri (directorul executiv) 

- Pentru stagiari: șefii unităților care selectează un stagiar sau alți membri ai 
personalului care urmează să lucreze cu stagiarul 

- În cazul în care numele solicitantului este inclus pe o listă de rezervă și apare 
un post vacant similar într-o altă unitate, șeful unității care a anunțat postul 
vacant poate avea acces la CV și la rezultatele evaluării candidatului. 

Drepturile persoanelor vizate 
- Persoanele vizate au dreptul de a solicita operatorului de date acces la datele cu 
caracter personal care le privesc, precum și rectificarea sau ștergerea acestora 
ori restricționarea prelucrării datelor privitoare la persoana vizată, sau, după caz, 
dreptul de a se opune prelucrării sau de a-și retrage oricând consimțământul fără 
a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de 
retragerea acestuia (articolele 17, 18, 19, 20, 22, 23 și 24 din regulament). 

- Orice solicitare privind exercitarea unuia dintre aceste drepturi trebuie trimisă 
prin e-mail unității organizatorice a agenției care este însărcinată cu derularea 
operațiunilor de prelucrare, astfel cum este indicată în prezenta declarație de 
confidențialitate, menționând în subiectul mesajului expresia „protecția datelor”. 

- Drepturile persoanelor vizate pot fi restricționate doar în cazurile prevăzute la 
articolul 25 din regulament. 

- Candidaturile la funcțiile de agent temporar și agent contractual, pe de o parte, 
și de stagiar, pe de altă parte, se depun prin e-mail la adresa 
recruitment(at)osha.europa.eu. Candidații au dreptul de a-și accesa, actualiza 
sau corecta în orice moment datele de identificare. Acest drept poate fi exercitat 
trimițând o cerere prin e-mail la adresa recruitment(at)osha.europa.eu. Totuși, 
datele care demonstrează conformitatea cu criteriile de eligibilitate și de selecție 
nu pot fi actualizate sau corectate după data încheierii procedurii de selecție 
respective. 

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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- Candidații au drept de acces la rezultatele evaluării lor, cu excepția rezultatelor 
comparațiilor cu alți candidați și a opiniilor exprimate de membrii comisiei de 
selecție. 

Informații privind perioada de stocare a datelor 
- Agenți temporari (AT), agenți contractuali (AC) și experți naționali detașați 
(END): 

Datele candidaților recrutați se păstrează în dosarul personal al agentului, în 
conformitate cu articolul 26 din Statutul funcționarilor, pe o perioadă de 10 ani 
de la încetarea raporturilor de muncă sau a ultimei plăți a pensiei. Extrasele din 
cazierele judiciare se restituie candidaților selectați în urma evaluării 
corespunzătoare de către un membru al secției Resurse umane. 

Datele candidaților nerecrutați se șterg după 2 ani de la data încheierii procedurii 
de selecție, cu condiția să nu fie necesare pentru descărcarea de gestiune, 
control și audit. 

Datele candidaților nerecrutați aflați pe lista de rezervă se șterg după data 
expirării listei de rezervă. 

- Stagiari: 

Datele stagiarilor recrutați se păstrează timp de 5 ani de la descărcarea de 
gestiune a bugetului aferent stagiului, în conformitate cu Regulamentul financiar. 
Datele de bază (informații cu privire la durata stagiului, unitatea la care a fost 
alocat stagiarul, numele supraveghetorului și natura activității desfășurate) se 
păstrează până la 50 de ani, în scopul furnizării unei copii a certificatului de 
stagiu. Extrasele din cazierele judiciare se restituie candidaților selectați după 
evaluarea corespunzătoare de către un membru al secției Resurse umane. 

Datele stagiarilor preselectați dar nerecrutați se șterg după data expirării listei de 
rezervă. 

Măsuri de securitate 
Pe parcursul acestei proceduri se acordă drepturi de acces numai persoanelor 
autorizate și numai pe baza „necesității de a cunoaște”. Se iau toate măsurile de 
securitate posibile pentru a preveni orice utilizare necorespunzătoare și orice 
acces neautorizat la dosarul electronic. Documentele legate de procedură se 
păstrează într-un mediu securizat, pe un suport de date criptat sau încuiate în 
dulapuri/fișete. 

Solicitări de informații 
Pentru orice alte informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 
persoanele vizate pot adresa o cerere responsabilului cu protecția datelor din 
cadrul EU-OSHA, la adresa: dpo(at)osha.europa.eu. 

Sesizarea AEPD 
Persoanele vizate pot sesiza Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, la 
adresa http://www.edps.europa.eu , în cazul în care consideră că operațiunile de 
prelucrare nu respectă dispozițiile regulamentului. 

http://www.edps.europa.eu%C2%A0
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Data începerii prelucrării 
Data depunerii candidaturii. 

Data ultimei actualizări a declarației de confidențialitate: 24.6.2020 ora 12.24.50 PM 
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