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MEDDELANDE OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER/REGISTER 

URVALS- OCH REKRYTERINGSFÖRFARANDEN 
 

Organisatorisk del av byrån som ansvarar för behandlingen av 
personuppgifter 
Andrea BALDAN (information(at)osha.europa.eu) 

Syfte 
- Att anordna urvalsförfarande för att rekrytera olika personalkategorier, även 
praktikanter. 

- Att handlägga ansökningar under urvalsförfarandets olika steg samt hantera 
och granska användningen av reservlistor. 

Rättslig grund 
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/126 av den 16 januari 
2019 om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om 
upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94. 

- Tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda, i 
synnerhet artiklarna 27–34 i tjänsteföreskrifterna och artiklarna 12–15 och 82–
84 i anställningsvillkoren för övriga anställda. 

- Direktörens beslut av den 21 juli 2011 om fastställande av bestämmelser för 
nationella experter och nationella yrkesutbildningsexperter som är utstationerade 
vid Europeiska arbetsmiljöbyrån. 

- Styrelsens beslut 2018/02 om de bestämmelser som styr EU-Oshas program för 
praktiktjänstgöring. 

- Styrelsens beslut 2019/10 om allmänna föreskrifter för genomförandet av 
artikel 79.2 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, som 
styr anställningsvillkoren för kontraktsanställda i enlighet med artikel 3a däri. 

Typ av uppgifter som behandlas 
- Personuppgifter som gör det möjligt att identifiera den sökande, det vill säga 
efternamn, förnamn, födelsedatum och kön. 

- Information som den sökande tillhandahållit för de praktiska förfarandena kring 
förhandsurval och andra tester, det vill säga adressuppgifter i form av 
gatuadress, postnummer, postort, land, telefonnummer, faxnummer och e-
postadress. 

- Information som den sökande tillhandahållit och som gör det möjligt att 
bekräfta att han eller hon uppfyller de behörighets- och urvalskriterier som anges 
i meddelandet om den lediga tjänsten, det vill säga om nationalitet, 
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språkkunskaper, utbildning, arbetslivserfarenhet samt värnpliktstjänstgöring och 
tjänstgöring inom offentlig förvaltning. 

- Vid behov, resultat från tester under förhandsurvalet eller skriftliga/muntliga 
tester. 

Behandlingens laglighet 
Behandlingen grundas på artikel 5.1 led a och led d i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av 
unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana 
uppgifter (nedan kallad förordningen). 

Uppgiftsmottagare 
- Personalavdelningen (personal med ansvar för rekrytering). 

- Medlemmar i den rådgivande urvalskommittén (interna och externa). 

- Tillsättningsmyndigheten (verkställande direktör). 

- För praktikanter: De enhetschefer som väljer en praktikant eller annan personal 
som ska arbeta med praktikanten. 

- Om den sökandes namn förs upp på en reservlista och en liknande tjänst blir 
ledig i en annan enhet kan chefen för enheten med den lediga tjänsten få tillgång 
till den sökandes cv och utvärderingsresultat. 

Den registrerades rättigheter 
- Registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och 
rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som 
rör den registrerade eller, i tillämpliga fall, rätt att invända mot behandling eller 
rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten 
av behandling som grundar sig på samtycket innan detta återkallades (artiklarna 
17, 18, 19, 20, 22, 23 och 24 i förordningen). 

- Begäran om att utöva någon av dessa rättigheter ska sändas per e-post till den 
organisatoriska del av byrån som ansvarar för behandlingen, i enlighet med detta 
meddelande om skydd av personuppgifter. I ärenderaden ska orden ”skydd av 
personuppgifter” anges. 

- Registrerades rättigheter får endast begränsas i de fall som anges i artikel 25 i 
förordningen. 

- Ansökningar såväl till befattningar som tillfälligt anställd och kontraktsanställd 
som till praktiktjänstgöring ska skickas in via e-post till 
recruitment(at)osha.europa.eu. Sökande har rätt att när som helst få tillgång till, 
uppdatera eller ändra sina identifieringsuppgifter. De kan utöva denna rättighet 
genom att skicka en begäran via e-post till recruitment(at)osha.europa.eu. 
Uppgifter som bevisar att behörighets- och urvalskriterierna uppfylls får 
emellertid inte uppdateras eller ändras efter att respektive urvalsförfarande har 
avslutats. 

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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- Sökande har rätt att få tillgång till sina utvärderingsresultat, med undantag för 
resultat som visar jämförelser med andra sökande eller till enskilda rådgivande 
urvalskommittémedlemmars åsikter. 

Information om arkiveringstiden för uppgifter 
- För tillfälligt anställda, kontraktsanställda och utstationerade nationella experter 
gäller följande: 

Om en sökande rekryteras kommer dennes uppgifter att förvaras i den anställdes 
personakt i enlighet med artikel 26 i tjänsteföreskrifterna i tio år efter 
anställningens upphörande eller den sista pensionsutbetalningen. Utdrag ur 
brottsregister återlämnas till de sökande som valts ut efter vederbörlig 
granskning av någon från personalavdelningen. 

Om sökande inte rekryteras kommer deras uppgifter att raderas två år efter att 
urvalsförfarandet avslutats, såvida de inte krävs för beviljande av ansvarsfrihet, 
kontroll eller revision. 

Om sökande på reservlistan inte rekryteras kommer deras uppgifter att raderas 
när reservlistan upphör att gälla. 

- För praktikanter gäller följande: 

Om praktikanter rekryteras sparas deras uppgifter i fem år efter det att 
ansvarsfrihet beviljats för budgeten för praktiktjänstgöring, i enlighet med 
budgetförordningen. Grundläggande uppgifter (information om 
praktiktjänstgöringens längd, enheten där praktikanten tjänstgjorde, namnet på 
handledaren och typ av arbete som utfördes) sparas i upp till 50 år för att 
praktikintyg ska kunna tillhandahållas. Utdrag ur brottsregister återlämnas till de 
sökande som valts ut efter vederbörlig granskning av någon från 
personalavdelningen. 

Om praktikanter som valts ut på förhand inte rekryteras kommer deras uppgifter 
att raderas när reservlistan upphör att gälla. 

Säkerhetsåtgärder 
Under hela förfarandet kommer endast personer med tillstånd att ha 
åtkomsträttigheter och behörigheten är behovsenlig. Alla tänkbara 
säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra otillbörlig användning av och obehörig 
åtkomst till den elektroniska akten. Förfaranderelaterade handlingar förvaras i en 
säker miljö, på en krypterad databärare eller i låsta skåp/lådor. 

Begäran om information 
De registrerade kan begära ut information om hur deras personuppgifter har 
hanterats genom att kontakta EU-Oshas dataskyddsombud på följande adress: 
dpo(at)osha.europa.eu. 

Möjlighet att vända sig till Europeiska datatillsynsmannen 
Registrerade personer har rätt att vända sig till Europeiska 
datatillsynsmannen http://www.edps.europa.eu om de anser att behandlingen inte 
har skett i enlighet med förordningen. 

http://www.edps.europa.eu%C2%A0
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Startdatum för behandlingen 
Datum då ansökan gjordes. 

Meddelandet om skydd av personuppgifter uppdaterades senast den 24.6.2020, kl. 12:24:50 
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