Informacija dėl duomenų apsaugos
Teisingumo Teismo žmogiškųjų išteklių ir personalo valdymo direktoratas (Žmogiškųjų išteklių ir
personalo valdymo direktoratas, Generalinis personalo ir finansų direktoratas, Europos Sąjungos
Teisingumo Teismas, L-2925 Liukesmburgas (Direction des ressources humaines et de l'administration
du personnel, Direction générale du personnel et des finances, Cour de justice de l'Union européenne,
L-2925 Luxembourg), kaip atsakingas už atrankos procedūros organizavimą subjektas, prižiūri, kad
asmens duomenys būtų tvarkomi pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą Nr. 45/2001 dėl duomenų apsaugos.
Tvarkomi duomenys
Vykstant įdarbinimo procedūrai, gali būti tvarkomi šie duomenys: su asmens tapatybe susijusi
informacija, pašto ir elektroninio pašto adresai, išsilavinimas, profesinė patirtis, šeiminė padėtis,
medicininio patikrinimo dėl tinkamumo dirbti rezultatai, žinios apie kalbų mokėjimą ir apskritai visa
gyvenimo aprašyme pateikta informacija. Su šiais duomenimis susipažįstama tik įdarbinimo
Teisingumo Teisme tikslais. Jie tvarkomi konfidencialiai ir laikomi saugiai.
Teisinis pagrindas
Pareigūnai: Pareigūnų tarnybos nuostatų 27–34 punktai;
sutartininkai ir laikinieji tarnautojai, specialieji patarėjai: Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12–15, 82–
84 ir 123–124 straipsniai;
studentai: 2001 m. liepos 21 d. taisyklės dėl studentų įdarbinimo;
stažuotojai: 2010 m. kovo 10 d. sprendimas, kuriuo priimamos stažuotės Teisingumo Teisme,
Bendrajame Teisme ir Tarnautojų teisme taisyklės;
nacionalinių teismų teisėjai: 2007 m. liepos 4 d. sprendimas dėl nacionalinių teismų teisėjų, priimamų
stažuotis pagal Europos teisėjų mokymo tinklo organizuojamą pasikeitimo programą;
komandiruoti nacionaliniai ekspertai: 2003 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo
nustatoma komandiruotiems nacionaliniams ekspertams taikoma tvarka;
Reglamento Nr. 45/2001 5 straipsnio a ir d punktai.
Duomenų gavėjai ir duomenų gavėjų kategorijos
Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti generalinis personalo ir finansų direktoratas (GPFD), atrankos
komitetai, kompetentinga paskyrimų tarnyba, Jūsų viršininkas (-ai), Žmogiškųjų išteklių skyriaus bei
Tarnybos nuostatuose numatytų teisių, socialinių ir medicinos reikalų bei darbo sąlygų skyriaus
valdytojai, administratoriai ir vedėjai.
Be to, šie duomenys atskirais atvejais gali būti perduoti šiems gavėjams:
– Teisingumo Teismui, Bendrajam Teismui ir (arba) Tarnautojų teismui arba nacionaliniam teismui, o
ginčo atveju – advokatams bei šalims atstovaujantiems asmenims;
– Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo ar Tarnautojų teismo subjektui, kuriam pavesta nagrinėti
skundus, atitinkamų teismų pirmininkams ir kancleriams, taip pat teisės patarėjui administraciniais
klausimais, kai skundas pateikiamas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį;
– OLAF tuo atveju, kai vyksta tyrimas pagal Reglamentą Nr. 1073/1999 ir 1999 m. spalio 26 d.
Teisingumo Teismo sprendimą;
– vidaus auditoriui, vykdant funkcijas, kurios jam pavestos pagal finansinio reglamento 85–
87 straipsnius;
– Audito Rūmams, vykdant užduotį, kuri jiems pavesta pagal SESV 287 straipsnį;
– Teisingumo Teismo pirmininkui ir kancleriui, taip pat jiems padedantiems pareigūnams, vykdant
užduotis, kurios jiems pavestos pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 20 straipsnio 4 dalį;
– Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui pagal Reglamento Nr. 45/2001 47 straipsnio 2 dalį;
– Institucijos duomenų apsaugos pareigūnui pagal Reglamento Nr. 45/2001 priedo 4 punktą;
– Europos ombudsmenui, kiek to reikia nagrinėjant jam pateiktą skundą (SESV 228 straipsnis).
Teisė kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną
Primintina, kad pagal Reglamento Nr. 45/2001 32 straipsnio 2 dalį „nepažeisdamas jokios teisminės
teisės gynimo priemonės, kiekvienas duomenų subjektas gali Europos duomenų apsaugos priežiūros
pareigūnui paduoti skundą, jeigu jis mano, kad Bendrijos institucijai ar įstaigai tvarkant jo asmens
duomenis buvo pažeista Sutarties 286 straipsnyje numatyta teisė.

Jeigu per šešis mėnesius Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas neatsako, skundas laikomas
atmestu.“
Be to, pagal Reglamento Nr. 45/2001 33 straipsnį „kiekvienas Bendrijos institucijoje ar įstaigoje
dirbantis asmuo, nesinaudodamas oficialiais kanalais, gali Europos duomenų apsaugos priežiūros
pareigūnui paduoti skundą dėl šio reglamento nuostatų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą,
tariamo pažeidimo“.
Šioje nuostatoje taip pat numatyta, kad „nė vienas asmuo negali nukentėti dėl Europos duomenų
apsaugos priežiūros pareigūnui paduoto skundo, kuriame tvirtinama, kad buvo pažeistos asmens
duomenų tvarkymą reglamentuojančios nuostatos.“
Duomenų saugojimo laikas
Neįdarbintų tarnautojų ir pareigūnų: 3 metai po to, kai buvo darbo vieta užimta arba rezervo sąrašo
galiojimo laikas baigėsi.
Įdarbintų stažuotojų: 3 metai po to, kai baigėsi stažuotė.
Neįdarbintų stažuotojų: 3 metai nuo stažuotės laikotarpio, kuriam duomenys buvo surinkti, pradžios.
Įdarbintų studentų: 3 metai pasibaigus įdarbinimui.
Neįdarbintų studentų: sunaikinami prieš pasibaigiant kalendoriniams metams, kuriais buvo pateikta
kandidato paraiška.
Įdarbintų nacionalinių teismų teisėjų, komandiruotų nacionalinių ekspertų: 3 metai po to, kai baigėsi
įdarbinimas.
Nepasirinktų kandidatų: 3 metus nuo kandidato paraiškos gavimo.
Įdarbintų specialiųjų patarėjų: 3 metus po to, kai baigėsi su jais sudaryta sutartis.
Nepasirinktų kandidatų: nesaugomi, sunaikinami iš karto.
Pažyma apie duomenų subjekto teistumą (neteistumą) nesaugoma; yra tik įdarbinimą tvarkančio
subjekto, susipažinusio su atitinkama pažyma apie teistumą (neteistumą), patvirtinimas, kad įvykdyta
Pareigūnų nuostatų 28 straipsnio c punkte numatyta sąlyga.
Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
Pagal Reglamento Nr. 45/2001 13 straipsnį duomenų subjektas turi teisę be jokių apribojimų bet kada
per tris mėnesius nuo paklausimo gavimo neatlygintinai iš duomenų valdytojo gauti:
a) patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi ar ne;
b) informaciją bent jau apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, atitinkamų asmens duomenų
kategorijas ir duomenų gavėjus ar gavėjų kategorijas, kuriems atskleidžiami asmens duomenys;
c) pranešimą suprantamu pavidalu apie tvarkomus asmens duomenis ir visą prieinamą informaciją apie
jų šaltinius;
d) informaciją apie loginius metodus, naudojamus priimant dėl jo sprendimą automatiniu būdu.
Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis
Pagal Reglamento Nr. 45/2001 14 straipsnį duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų valdytoją,
kad jis nedelsdamas ištaisytų netikslius ar neišsamius asmens duomenis.
Norint pasinaudoti teise susipažinti su savo asmens duomenimis ar reikalauti juos ištaisyti, pakanka
kreiptis:
Žmogiškųjų išteklių ir personalo valdymo direktorato direktorius,
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, L-2925 Liuksemburgas
(Directeur des ressources humaines
et de l'administration du personnel
Cour de justice de l'union européenne
L-2925 Luxembourg)
Šių teisių išimtys ir apribojimai
Reglamento Nr. 45/2001 20 straipsnyje nurodyta, kad institucija gali nukrypti nuo duomenų kokybės,
apiboti duomenų subjektui, iš kurio surenkami duomenys, teikiamos informacijos turinį, apriboti teises
susipažinti su duomenimis, prašyti, kad jie būtų ištaisyti, užblokuoti ir ištrinti, taip pat nesunaikinti arba
nepadaryti anonimiškais srauto ir sąskaitų duomenų, jeigu apribojimas yra būtinas, kad užtikrintų:

a) baudžiamųjų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn;
b) svarbų valstybės narės ar ES ekonominį ar finansinį interesą, įskaitant valiutos, biudžeto ir mokesčių
klausimus;
c) duomenų subjekto arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą;
d) valstybių narių nacionalinį, visuomenės saugumą ar krašto apsaugą;
e) užduoties, net ir atsitiktinai susijusios su tarnybinių įgaliojimų a ir b punktuose minėtais atvejais
vykdymu, priežiūra, tikrinimu ar reguliavimu.
Šioje nuostatoje taip pat numatyta, kad jeigu nustatytas toks apribojimas, Jūs galite būti informuoti apie
pagrindines tokio apribojimo taikymo priežastis ir Jūsų teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos
priežiūros pareigūną.

