INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ
APSAUGOS
–
EUROPOS SĄ JUNGOS TEISINGUMO TEISMAS
Kiekvienas turi teisę į asmens duomenų apsaugą.
Sąjungos institucijos, organai, tarnybos ir agentūros tvarko asmens duomenis,
vadovaudamiesi Reglamentu 2018/1725 (OL L 295, 2018, p. 39).
Šiame pranešime paaiškinama, kodėl ir kaip Jūsų duomenys naudojami atliekant toliau
nurodytus tvarkymo veiksmus.
ĮDARBINIMAS EUROPOS SĄ JUNGOS TEISINGUMO TEISMO ADMINISTRACINĖSE
TARNYBOSE
Kas yra duomenų valdytojas?
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Kodėl mums reikia Jūsų duomenų?
Toks tvarkymas reikalingas siekiant įvertinti asmenų, norinčių užimti institucijoje laisvą
darbo vietą ir tapti pareigūnu, laikinuoju tarnautoju arba sutartininku, specialiuoju
patarėju, deleguotuoju nacionalinio teismo teisėju ar deleguotuoju nacionaliniu
ekspertu, galimybes.
Kas turi teisę susipažinti su Jūsų duomenimis?
Jūsų duomenis tvarko Žmogiškųjų išteklių ir personalo valdymo direktoratas, taip pat –
tarnyba, į kurią norima įdarbinti, ir kiekvienos atrankos procedūros atveju sudarytas
atrankos komitetas. Prieigą prie Jūsų duomenų turi tik į bylos tvarkymą įtraukti
asmenys.
Vykdydami jiems nustatytas pareigas personalo valdymo ir administravimo srityse,
prieigą prie Jūsų duomenų turi ir atitinkamo teismo pirmininkas, kancleris ir jiems
padedantys darbuotojai.
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Su Jūsų duomenimis gali susipažinti ir medicinos tarnyba rengiant sveikatos patikrinimą
prieš įdarbinant arba Administracijos generalinis direktorius kaip už Žmogiškųjų išteklių
ir už personalo valdymo direktoratą atsakingas asmuo.

Kiek laiko Jūsų duomenys saugomi?
Jūsų duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo sprendimo, priimto atlikus su Jūsų
kandidatūros tvarkymu susijusius veiksmus, ir nuo įdarbintų asmenų statuso.
Įdarbinti pareigūnai ir tarnautojai: įdarbinant tvarkyti asmens duomenys naudojami
sudarant asmenines bylas.
Neįdarbinti kandidatai arba atsisakę darbo vietos asmenys: duomenys saugomi
dvejus metus nuo tos dienos, kai darbo vieta buvo užimta arba kai baigė galioti rezervo
sąrašas.
Asmenų, įdarbintų kaip specialieji patarėjai, deleguotieji nacionalinio teismo teisėjai
arba deleguotieji nacionaliniai ekspertai, duomenys saugomi ne ilgiau kaip dvejus
metus nuo jų įdarbinimo pabaigos. Neatrinktų kandidatų duomenys nesaugomi.
Atrinktų kandidatų pateikta teistumo (neteistumo) pažyma saugoma dvejus metus.

Kokios yra Jūsų teisės?
Pagal taikytinas taisykles Jūs turite teisę prašyti duomenų valdytojo suteikti galimybę
susipažinti su savo duomenimis, taip pat prireikus prašyti juos ištaisyti, ištrinti arba
apriboti jų tvarkymą.
Be to, dėl su Jūsų konkrečia situacija susijusių priežasčių galite prieštarauti dėl
duomenų tvarkymo.

Kaip pasinaudoti savo teisėmis? Į ką kreiptis?
Su duomenų valdytoju galite susisiekti
pašto adresu:

Cour de justice de l’Union européenne
Direction des Ressources humaines et de l’administration
du personnel – Unité Ressources humaines
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Rue du Fort Niedergrunewald
L-2925 Luxembourg
LUXEMBOURG
Į Jūsų prašymą atsakysime kuo greičiau, paprastai per vieno mėnesio terminą. Prireikus
šis terminas gali būti pratęstas.
Jūs galite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu naudodamiesi Curia interneto
svetainėje pateikta kontaktų forma, kurioje reikia nurodyti: „Mano klausimas susijęs su
ES Teisingumo Teisme atliekamu mano asmens duomenų tvarkymu“.
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Jeigu manote, kad tvarkant Jūsų asmens duomenis nesilaikyta Reglamento 2018/1725,
turite teisę pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.
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