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IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV/EVIDENTIRANJU 

IZBIRNI POSTOPEK IN POSTOPEK ZAPOSLITVE 
 

Organizacijski del agencije, ki je odgovoren za obdelavo osebnih 
podatkov 
Andrea BALDAN (information(at)osha.europa.eu) 

Namen 
- Organiziranje izbirnih postopkov, da se zaposlijo različne kategorije 
uslužbencev, vključno s pripravniki. 

- Obdelava prijav na različnih stopnjah teh izbirnih postopkov ter upravljanje in 
preverjanje uporabe rezervnih seznamov. 

Pravna podlaga 
- Uredba Sveta (EU) 2019/126 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. januarja 2019 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu 
(EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94. 

- Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije in Pogoji za zaposlitev drugih 
uslužbencev Evropske unije, zlasti členi 27–34 kadrovskih predpisov ter členi 12–
15 in 82–84 pogojev za zaposlitev. 

- Sklep direktorja z dne 21. julija 2011 o določitvi pravilnika, ki se uporablja za 
napotene nacionalne strokovnjake in nacionalne strokovnjake, ki se poklicno 
usposabljajo, v zvezi z napotitvijo v Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA). 

- Sklep upravnega odbora 2018/02: pravilnik o programu pripravništva v agenciji 
EU-OSHA. 

- Sklep upravnega odbora 2019/10 o splošnih določbah za izvajanje člena 79(2) 
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, ki urejajo pogoje za 
zaposlitev pogodbenih uslužbencev, zaposlenih v skladu z določbami člena 3a 
pogojev za zaposlitev. 

Vrsta obdelanih podatkov 
- Osebni podatki, na podlagi katerih je mogoče kandidata identificirati, in sicer 
ime, priimek, datum rojstva in spol. 

- Informacije, ki jih predloži kandidat in na podlagi katerih je mogoče v praksi 
organizirati predizbirni preizkus in druge preizkuse, in sicer naslov: ulica, poštna 
številka, kraj, država, telefonska številka, številka telefaksa in e-naslov. 

- Informacije, ki jih predloži kandidat in na podlagi katerih je mogoče preveriti, 
ali izpolnjuje pogoje za prijavo in merila za izbor, navedena v razpisu prostega 
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delovnega mesta, in sicer glede državljanstva, znanja jezikov, izobrazbe, 
delovnih izkušenj, služenja vojaškega roka ali civilne službe. 

- Po potrebi rezultati predizbirnega preizkusa ali pisnega/ustnega preizkusa. 

Zakonitost obdelave 
Obdelava temelji na členu 5(1)(a) in (d) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem 
pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: uredba). 

Prejemniki podatkov 
- Oddelek za kadrovske zadeve (kadroviki) 

- Člani izbirne komisije (notranji in zunanji člani) 

- Organ za imenovanja (izvršni direktor) 

- Za pripravnike: vodje enote, ki izbere pripravnika, ali drugo osebje, ki bo delalo 
z zadevnim pripravnikom. 

- Če se ime kandidata objavi na rezervnem seznamu in se nato sprosti podobno 
delovno mesto v drugi enoti, ima lahko vodja enote, v kateri je zadevno prosto 
delovno mesto, dostop do življenjepisa in rezultatov presoje kandidata. 

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki 
- Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico od 
upravljavca zahtevati dostop do osebnih podatkov in spremembo ali njihov izbris 
oziroma omejitev njihove obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, oziroma imajo, kadar je to primerno, pravico do 
ugovora zoper obdelavo ali pravico do preklica soglasja kadar koli, ne da bi to 
vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim umikom 
(členi 17, 18, 19, 20, 22, 23 in 24 Uredbe (EU) 2018/1725). 

- Zahteve za uveljavljanje ene od teh pravic je treba poslati po elektronski pošti 
organizacijskemu delu agencije, ki mu je zaupana obdelava podatkov, kot je 
navedeno v tej izjavi o zasebnosti, in v zadevi sporočila navesti besedno zvezo 
„varstvo podatkov‟. 

- Pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo, se lahko omejijo le v 
primerih, ki so predvideni v členu 25 navedene uredbe. 

- Prijave za zaposlitev na mesto začasnega uslužbenca in pogodbenega 
uslužbenca ter pripravnika je treba poslati na e-naslov 
recruitment(at)osha.europa.eu. Kandidati imajo vedno pravico do dostopa do 
svojih osebnih podatkov in do posodobitve ali popravka teh podatkov. Svojo 
pravico lahko uveljavijo tako, da pošljejo zahtevek na e-naslov 
recruitment(at)osha.europa.eu. Vendar podatkov, ki dokazujejo izpolnjevanje 
pogojev za prijavo in meril za izbor, ni mogoče niti posodobiti niti popraviti po 
izteku roka za prijavo na zadevni izbirni postopek. 

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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- Kandidati imajo pravico do dostopa do svojih rezultatov preizkusov, z izjemo 
primerjalnih rezultatov drugih kandidatov ali mnenj posameznih članov izbirne 
komisije. 

Informacije o obdobju hrambe podatkov 
- Začasni uslužbenci, pogodbeni uslužbenci in napoteni nacionalni strokovnjaki 

Če se kandidati zaposlijo, se njihovi podatki hranijo v osebnem spisu zadevnega 
zaposlenega, v skladu s členom 26 kadrovskih predpisov do deset let po 
prenehanju delovnega razmerja ali zadnjem izplačilu pokojnine. Izpiski iz 
kazenske evidence se vrnejo izbranim kandidatom po tem, ko jih ustrezno prouči 
uslužbenec kadrovskega oddelka. 

Če se kandidati ne zaposlijo, se njihovi podatki po dveh letih po datumu končanja 
izbirnega postopka izločijo, če ti podatki niso potrebni za proračunsko razrešnico, 
nadzor in revizijo. 

Če se kandidati, ki so na rezervnem seznamu, ne zaposlijo, se njihovi podatki po 
dveh letih poteka veljavnosti rezervnega seznama izločijo. 

- Pripravniki 

Če se pripravniki zaposlijo, se v skladu s finančno uredbo njihovi podatki hranijo 
pet let po sprejetju razrešnice za proračun za zadevno pripravništvo. Osnovni 
podatki (informacije o trajanju pripravništva, o enoti, ki ji je bil pripravnik 
dodeljen, in o naravi opravljenega dela ter ime nadzornika) se shranijo do 50 let, 
da se zagotovi kopija potrdila o pripravništvu. Izpiski iz kazenske evidence se 
vrnejo izbranim kandidatom po tem, ko jih ustrezno prouči uslužbenec 
kadrovskega oddelka. 

Če so kandidati uspešno opravili predizbirni postopek, vendar se niso zaposlili, se 
njihovi podatki po dveh letih poteka veljavnosti rezervnega seznama izločijo. 

Varnostni ukrepi 
V celotnem postopku je dostop do podatkov omogočen le pooblaščenim osebam 
in le v skladu s potrebo po seznanitvi s podatki. Sprejmejo se vsi možni varnostni 
ukrepi, da se prepreči neustrezna uporaba elektronskih datotek ali nepooblaščen 
dostop do njih. Dokumenti, ki se nanašajo na postopek, se hranijo v varnem 
okolju, na šifriranem nosilcu podatkov ali so zaklenjeni v omarah ali predalih. 

Zahteva za informacije 
Če želijo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, dodatne informacije 
glede obdelave svojih osebnih podatkov, lahko svojo zahtevo naslovijo na 
pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri agenciji EU-OSHA na e-naslov: 
dpo@osha.europa.eu. 

Stik z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov (ENVP) 
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da se obrnejo 
na evropskega nadzornika za varstvo podatkov na e-
naslov: http://www.edps.europa.eu , če menijo, da postopki obdelave niso v skladu z 
Uredbo (EU) 2018/1725. 

http://www.edps.europa.eu%C2%A0
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Datum začetka obdelave podatkov 
Datum prijave. 

Zadnja posodobitev izjave o varstvu podatkov: 24. 6. 2020 ob 12.24:50 
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