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VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV/ZÁZNAM 

POSTUPY VÝBERU A PRIJÍMANIA ZAMESTNANCOV 
 

Organizačná časť agentúry poverená spracúvaním osobných údajov 
Andrea BALDAN (information(at)osha.europa.eu) 

Účel 
- organizovanie výberových konaní s cieľom prijať rôzne kategórie zamestnancov 
vrátane stážistov, 

- spracúvanie žiadostí v rôznych štádiách týchto výberových konaní; riadenie 
a kontrola používania rezervných zoznamov. 

Právny základ 
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/126 zo 16. januára 2019, 
ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94, 

- Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania 
ostatných zamestnancov Európskej únie, najmä články 27 –34 (služobného 
poriadku) a články 12 – 15 a 82 –84 (podmienok zamestnávania), 

- rozhodnutie riaditeľa z 21. júla 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa 
vyslaných národných expertov (VNE) a národných expertov, účastníkov 
odborných stáží vyslaných do Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci, 

- rozhodnutie riadiacej rady 2018/02 s názvom Pravidlá upravujúce program stáží 
EÚ-OSHA, 

- rozhodnutie správnej rady 2019/10 o všeobecných ustanoveniach na 
vykonávanie článku 79 ods. 2 Podmienok zamestnávania ostatných 
zamestnancov Európskej únie, ktorými sa upravujú podmienky zamestnávania 
zmluvných zamestnancov zamestnaných podľa ich článku 3a. 

Typ spracúvaných údajov 
- osobné údaje umožňujúce identifikáciu žiadateľa/-ky, t. j. meno, priezvisko, 
dátum narodenia, pohlavie, 

- údaje poskytnuté žiadateľom/-kou potrebné na praktickú organizáciu 
predbežného výberu a ďalších skúšok, t. j. informácia o adrese: ulica, smerové 
číslo, mesto, krajina, telefónne číslo, číslo faxu, e-mailová adresa, 

- informácie poskytnuté žiadateľom/-kou s cieľom overiť, či spĺňa kritériá 
oprávnenosti a výberu stanovené v oznámení o voľnom pracovnom mieste, t. j. 
štátna príslušnosť, jazyky, vzdelanie, priebeh zamestnaní, záznam 
o vojenskej/civilnej službe, 
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- výsledky predbežného výberu alebo písomných/ústnych skúšok. 

Zákonnosť spracúvania 
Spracúvanie vychádza z článku 5 ods. 1 písm. a) a d) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie 
a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“). 

Príjemcovia údajov 
- oddelenie ľudských zdrojov (zamestnanci zodpovední za prijímanie 
zamestnancov) 

- členovia výberovej komisie (interní a externí členovia) 

- menovací orgán (výkonný riaditeľ) 

- Pre stážistov: vedúci/-e oddelenia, ktorí/-é vyberajú stážistu/-ku alebo iný 
personál, ktorý by so stážistom/-kou pracoval 

- Ak by bolo meno žiadateľa/-ky zapísané v rezervnom zozname a ak by sa 
vyskytlo podobné voľné pracovné miesto na inom oddelení, môže mať vedúci/-a 
oddelenia, ktorému toto voľné miesto patrí, prístup k životopisu a výsledkom 
hodnotenia žiadateľa/-ky. 

Práva dotknutej osoby 
- dotknutá osoba má právo žiadať od prevádzkovateľa prístup k údajom, právo na 
opravu alebo vymazanie, resp. obmedzenie spracúvania, alebo, ak je to 
uplatniteľné, právo namietať proti spracúvaniu alebo právo kedykoľvek svoj 
súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného 
na súhlase udelenom pred jeho odvolaním (články 17, 18, 19, 20, 22, 23 a 24 
nariadenia). 

- akékoľvek žiadosti o uplatnenie jedného z týchto práv by sa mali zaslať e-
mailom organizačnej časti agentúry, ktorá je spracúvaním poverená, ako sa 
uvádza v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, pričom v predmete sa 
uvedie ,,ochrana údajov“. 

- uplatnenie práv dotknutých osôb sa môže obmedziť iba v prípadoch uvedených 
v článku 25 nariadenia. 

- žiadosti o pozície dočasného zamestnanca a zmluvného zamestnanca na jednej 
strane a stážistu na druhej strane sa majú zasielať e-mailom na adresu 
recruitment(at)osha.europa.eu. Žiadatelia/-ky majú právo na prístup, 
aktualizáciu alebo opravu svojich identifikačných údajov kedykoľvek. Svoje právo 
môžu uplatniť poslaním žiadosti e-mailom na adresu 
recruitment(at)osha.europa.eu. Údaje preukazujúce splnenie kritérií oprávnenosti 
a kritérií výberu však nemožno po dátume ukončenia príslušného výberového 
konania aktualizovať ani opraviť. 

- žiadatelia/-ky majú právo na prístup k svojim výsledkom hodnotenia 
s výnimkou porovnávacích výsledkov ostatných žiadateľov/-iek alebo názorov 
jednotlivých členoch/-iek výberovej komisie. 

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


 

 

Santiago de Compostela 12, 5. posch., 48003 Bilbao ⋅ Španielsko 
Tel. +34 944 358 400 ⋅ Fax +34 944 358 401 
information@osha.europa.eu ⋅ http://osha.europa.eu 3 

Informácie o období uchovávania osobných údajov 
- Dočasní zamestnanci, zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti (VNE): 

V prípade prijatých žiadateľov/-iek sa ich údaje uchovávajú v osobnom spise 
zamestnanca v súlade s článkom 26 služobného poriadku 10 rokov od skončenia 
pracovného pomeru alebo poslednej výplaty dôchodku. Výpisy z registra trestov 
sa vybraným žiadateľom/-kám vracajú po dôkladnom posúdení členom oddelenia 
ľudských zdrojov. 

V prípade neprijatých žiadateľov/-iek sa ich údaje vymažú dva roky po dátume 
ukončenia výberového konania, pokiaľ nie sú potrebné na účely rozpočtového 
absolutória, kontroly a auditu. 

V prípade neprijatých žiadateľov/-iek na rezervnom zozname sú ich údaje 
vymazané po dátume uplynutia platnosti rezervného zoznamu. 

- Stážisti: 

V prípade prijatých stážistov sa ich údaje uchovávajú päť rokov po vyčerpaní 
rozpočtu na stáž v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Základné 
údaje (informácie o trvaní stáže, oddelenie, na ktoré bol/-a pridelený/-á, meno 
vedúceho/-ej a charakter vykonávanej práce) sa uchovávajú až 50 rokov na 
účely poskytnutia kópie osvedčenia o stáži. Výpisy z registra trestov sa 
vybraným žiadateľom/-kám vracajú po dôkladnom posúdení členom oddelenia 
ľudských zdrojov. 

V prípade predbežne vybratých, ale neprijatých stážistov, sú ich údaje vymazané 
po dátume uplynutia platnosti rezervného zoznamu. 

Bezpečnostné opatrenia 
V rámci tohto postupu sa prístupové práva prideľujú iba oprávneným osobám, 
a to iba na základe zásady „need-to-know“. Na zabránenie nedovolenému 
použitiu alebo neoprávnenému prístupu k elektronickému súboru sa prijímajú 
všetky možné bezpečnostné opatrenia. Dokumenty súvisiace s konaním sa 
uchovávajú v zabezpečenom prostredí, na šifrovanom dátovom nosiči alebo 
uzamknuté v skriniach/zásuvkách. 

Žiadosť o informácie 
V prípade potreby ďalších informácií o spracúvaní osobných údajov sa dotknuté 
osoby môžu obrátiť so žiadosťou na zodpovednú osobu agentúry EU-OSHA 
na adrese dpo(a)osha.europa.eu. 

Obrátenie sa na EDPS 
Dotknuté osoby majú právo obrátiť sa na Európskeho dozorného úradníka pre 
ochranu údajov: http://www.edps.europa.eu ak dospejú k názoru, že operácie 
spracúvania nie sú v súlade s nariadením. 

Dátum začatia spracúvania údajov 
Dátum podania žiadosti. 

Naposledy aktualizované: 24. 6. 2020 12:24:50 h 

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