
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

Na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva Európsky parlament, sa vzťahujú články 15 

a 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018. 

 

1) Kto spracúva vaše osobné údaje? 

Európsky parlament je prevádzkovateľom1 a subjektom zodpovedným za spracúvanie údajov 

je sekretariát Európskeho parlamentu, generálne riaditeľstvo pre personál, riaditeľstvo pre 

rozvoj ľudských zdrojov, oddelenie výberu talentov zastúpené vedúcim oddelenia výberu 

talentov. 

Prevádzkovateľa/subjekt môžete kontaktovať na adrese PERS-TalentSelection@europarl.europa.eu   

 

2) Aký je účel spracúvania vašich osobných údajov? 

Spracúvanie online prihlášok na rôzne výberové konania organizované oddelením výberu 

talentov a spontánnych prihlášok. Toto spracúvanie si vyžaduje použitie softvéru (Gestmax), 

ktorý poskytuje spoločnosť Inasoft (ústredie: 2507 avenue de l’Europe Bâtiment C – 69140 

Rillieux la Pape). Servery sa nachádzajú vo Francúzsku a poskytuje ich francúzska spoločnosť. 

Ide o tieto operácie: – registrácia uchádzačov vrátane podporných dokumentov – spracúvanie 

prihlášok v rôznych fázach výberového konania – komunikácia s uchádzačmi o stave ich 

prihlášky – posúdenie kvalifikácie výberovou komisiou – správa spontánnych prihlášok – 

vizualizácia úspešných uchádzačov útvarmi EP zodpovednými za prijímanie zamestnancov.  

 

3) Aký je právny základ spracúvania? 

Právnym základom spracúvania sú články 27 – 31 a príloha III Služobného poriadku úradníkov 

Európskej únie a články 12 a 82 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (PZOZ). 

 

4) Ktoré osobné údaje sa spracúvajú? 

 

- Meno, priezvisko, rod, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, 

miesto narodenia, občianstvo, jazyky. 

- Údaje týkajúce sa osobných aspektov (štúdium a odborné skúsenosti). 

- Údaje týkajúce sa kariéry. 

- Údaje o služobných cestách a cestovaní (v prípade interných uchádzačov, ak je to 

relevantné). 

                                                             
1Prevádzkovateľ je príslušný orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s 
ostatnými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.  Prevádzkovateľa zastupuje vedúci 
subjektu. 

mailto:PERS-TalentSelection@europarl.europa.eu


- Údaje týkajúce sa zdravia (len pre lekársku službu Európskeho parlamentu v prípade 

uchádzačov, ktorí žiadajú o primerané opatrenia na prispôsobenie písomných a/alebo 

ústnych testov). 

- Bankový účet a/alebo iné finančné údaje (len v prípade potreby). 

 

 

5) Ako sa budú vaše osobné údaje spracúvať? 

Osobné údaje všetkých uchádzačov sa budú zhromažďovať a spracúvať len v rozsahu 

potrebnom na spracúvanie prihlášok do výberových konaní vyhlásených generálnym 

riaditeľstvom pre personál sekretariátu Európskeho parlamentu.  V súlade s článkom 4 ods. 1 

písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa takéto údaje nespracúvajú na žiadne iné účely ani sa 

nepoužívajú na podporu opatrení alebo rozhodnutí týkajúcich sa konkrétnej osoby. 

 

V rámci každého konkurzu alebo výberového konania, o ktoré uchádzač prejavil záujem, alebo 

v prípade spontánnej prihlášky je potrebné spracúvať určité množstvo osobných údajov.  Tieto 

údaje vo všeobecnosti zahŕňajú okrem iného meno a údaje o žiadateľovi. V prípade interných 

uchádzačov v osobitných výberových konaniach môžu zahŕňať aj osobné číslo, 

administratívne postavenie (t. j. stály úradník, dočasný zamestnanec atď.), súčasnú platovú 

triedu, kariérny postup a odbornú prax, ako aj doplňujúce informácie uvedené v motivačnom 

liste.  Tieto údaje sú dôležité z hľadiska preukázania spôsobilosti uchádzača prihlásiť sa do 

konkrétneho výberového konania alebo vyhláseného výberového konania, a to z hľadiska 

administratívneho súladu, ako aj z hľadiska toho, či má potrebnú odbornú prax (ak je uvedená 

v súvislosti s konkrétnym pracovným miestom) a následne na ďalšie spracovanie prihlášky. 

 

Údaje o uchádzačoch konkurzov a výberových konaní spracúvajú výlučne na základe zásady 

„vedieť len to, čo je potrebné“ (takzvaná zásada „need-to-know“) zamestnanci oddelenia 

výberu talentov a členovia výberovej komisie pre konkrétny konkurz alebo výberové konanie. 

Údaje o dosiahnutých výsledkoch uchádzača v testoch sa uchovávajú v rámci oddelenia a 

sprístupňujú sa len členom výberovej komisie, ktorých práca je tajná. Údaje sa nikdy 

nepostúpia žiadnemu inému útvaru alebo oddeleniu okrem právnej služby EP v prípade 

sťažností na základe článku 90 služobného poriadku alebo súdnych prípadov a dotknutých 

priamych nadriadených na generálnom riaditeľstve pre personál.    

 

6) Ako dlho sa budú vaše osobné údaje uchovávať? 

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať: 
 

 v prípade neúspešných uchádzačov: 2,5 roka od ukončenia výberového konania 

 v prípade úspešných uchádzačov: do konca platnosti rezervného zoznamu. 

 v prípade spontánnych žiadateľov: 2 roky 
 

 

7) Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov? 



Údaje o úspešných uchádzačoch a spontánnych žiadateľoch môžu byť sprístupnené: 

 

 personálnym oddeleniam sekretariátu Európskeho parlamentu 

 oddeleniu pre prijímanie zamestnancov Európskeho parlamentu 

 oddeleniu akreditácie (na GR pre bezpečnosť a ochranu), oddeleniu finančných 

zdrojov (na GR pre personál) a oddeleniu služobných ciest (na GR pre personál). 

 

8) Budú vaše osobné údaje poskytnuté krajine, ktorá nie je členom EÚ, alebo 

medzinárodnej organizácii? 

Nie, vaše osobné údaje nebudú poskytnuté krajine, ktorá nie je členom EÚ, ani medzinárodnej 

organizácii. 

 

9) Používajú sa na prijímanie rozhodnutí, ktoré by na vás mohli mať dosah, 

automatizované procesy2 a/alebo profilovanie3? 

 Nie.  

 

10) Ak neboli osobitné údaje získané od vás, čo je ich zdroj? 

Len v prípade interných uchádzačov je zdrojom vašich osobných údajov systém riadenia 

ľudských zdrojov Európskeho parlamentu STREAMLINE. 

 

11) Aké máte práva? 

Máte tieto práva: 

o právo na prístup k svojim osobným údajom, 

o právo na opravu svojich osobných údajov, 

o v náležitých prípadoch právo na vymazanie svojich osobných údajov, 

o v náležitých prípadoch právo na obmedzenie spracúvania, 

o v náležitých prípadoch právo na prenosnosť údajov,  

o v náležitých prípadoch právo namietať proti spracúvaniu, 

                                                             
2Rozhodovanie výlučne automatizovanými prostriedkami a bez akéhokoľvek ľudského zásahu. (Teoretické 
príklady: Internetová stránka, ktorá vás pri zvolení určitej možnosti automaticky zaradí do rôznych zoznamov 
adresátov na odber príslušných mesačných bulletinov/používanie automatizovaného systému na označenie 
odpovedí v testoch s voliteľnými odpoveďami a priradenie požadovaného počtu bodov podľa počtu správnych 
odpovedí). 
3V rámci profilovania sa analyzujú aspekty osobnosti, správania, záujmov a zvykov jednotlivca s cieľom 
vypracovať predpovede alebo rozhodnutia o nich. Využíva sa na analýzu alebo prognózu aspektov týkajúcich sa 
pracovnej výkonnosti dotknutej osoby, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií alebo 
záujmov, spoľahlivosti alebo správania, lokalizácie alebo pohybu, atď. (Teoretický príklad: pri využívaní nástrojov 
sociálnych médií sa zhromažďujú údaje a registrujú vaše vzorce správania. Tieto údaje sa potom použijú na 
vytvorenie nových/rôznych predpovedí o vašej osobe). 
 



o Právo kontaktovať úradníka Európskeho parlamentu pre ochranu údajov na adrese data-

protection@europarl.europa.eu. 

o Právo podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov na 

adrese edps@edps.europa.eu 
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