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1) EPSO-fiók 

 

 Saját EPSO-fiókját az EU Careers weboldalon készítheti el. 

 

 Mindenkinek csak egy EPSO-fiókja lehet. Ha több EPSO-fiókkal rendelkezik, a 

kiválasztási eljárás bármely szakaszában kizárhatják a további eljárásból. Ha kétségei 

vannak, forduljon hozzánk bizalommal. 

 

 Ha elfelejtette felhasználónevét és/vagy jelszavát, kövesse az I. mellékletben 

ismertetett eljárást. 

 

 Mielőtt létrehozza fiókját, el kell fogadnia a személyes adatok védelmére vonatkozó 

adatvédelmi nyilatkozatot, amelynek szövegét a II. melléklet tartalmazza. 

 

 EPSO-fiókjának létrehozása során meg kell adnia bizonyos személyes adatokat. 

 

 

2) Személyes adatok módosítása 

 

 Ha meg kell változtatnia valamely személyes adatát (például nevét, születési dátumát 

vagy állampolgárságát), kérjük, először EPSO-fiókjában rögzítse a változásokat, majd 

öt munkanapon belül e-mailben (EPSO-PERS-DATA@ec.europa.eu) vagy faxon (+32 229 

79 617) juttassa el hozzánk az alábbiakat: 

 

 a) kérelmének rövid összefoglalását (a régi és az új adatokkal); és 

 b) a változást bizonyító okirat (útlevél, személyazonosító igazolvány, jogi határozat 

stb.) másolatát. 

 

 A változás a kérelem EPSO általi jóváhagyását követően jelenik meg EPSO-fiókjában. 

 

 Kérelmének feldolgozása akár 15 napot is igénybe vehet, kérjük, hogy ez idő alatt ne 

nyújtsa be újra kérését, és ne küldjön emlékeztetőt. 

 

 A személyes adatok módosítására vonatkozó hiányos kérelmeket elutasítjuk. 

 

http://europa.eu/epso/index_hu.htm
http://europa.eu/epso/beta/contact/faq_hu
file:///G:/05/3.%20Communication/2015-%2024L%20ruling/ACCOUNT%20IN%2024L/Copy%20of%20EPSO_Account_en_labels_for%20translation.xlsx
http://europa.eu/epso/apply/epso_account_24l/index_en.htm
mailto:EPSO-PERS-DATA@ec.europa.eu
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3) Online jelentkezési lap 

 

 Mielőtt benyújtja jelentkezését, ellenőrizze, hogy az EPSO-fiókjában szereplő adatok 

naprakészek-e. 

 

 Olvassa el mind a versenyvizsga-felhívást/szándéknyilatkozati felhívást, mind a nyílt 

versenyvizsgákra vonatkozó szabályzatot/a szerződéses alkalmazottak kiválasztására 

vonatkozó szabályzatot, és ellenőrizze, hogy minden kiválasztási kritériumnak eleget 

tesz. 

 

 A jelentkezéshez szükséges linket a jelentkezési időszak megnyílását követően az EU 

Careers weboldalon találja meg. 

 

 Hagyjon magának elég időt a jelentkezési lap kitöltésére, mert ez igen hosszadalmas 

folyamat. Kizárólag Ön viseli a felelősséget a jelentkezés határidőn belüli 

érvényesítéséért. 

 

 Jelentkezési lapját a felhívásban megjelölt nyelven kell kitöltenie. 

 

 Mivel a jelentkezési felület jelenleg csak angol, francia és német nyelven érhető el, 

kérjük, hogy az Unió összes többi hivatalos nyelve tekintetében olvassa el ezt az 

utasításokról szóló áttekintést. 

 

 A felesleges szóközök és a feldolgozhatatlan karakterek beillesztésének elkerülése 

érdekében kérjük, hogy kizárólag egyszerű szövegfájlból (.txt), egyszerű 

szövegfeldolgozó szoftver – például NotePad (Windows) vagy TextEdit (Mac OS X) – 

használatával másoljon be szövegeket! 

 

 A jelentkezési lapon belüli lapozás és az EPSO-fiókban lévő különböző jelentkezési 

lapok közötti váltás során (ha például egy korábbi jelentkezéséből kíván adatokat 

átemelni) kerülje az internetes böngésző „előre” és „vissza” gombjának használatát; 

helyette a weboldal saját gombjait használja! 

 

 Az EPSO rendszerei támogatják a legelterjedtebb internetes böngészőket. Ha 

problémát tapasztal az oldal működésében, kérjük, próbáljon ki egy másik böngészőt, 

mielőtt hozzánk fordul segítségért! Nem javasoljuk, hogy mobil eszközt használjon a 

jelentkezési lap kitöltéséhez. 

 

 Jelentkezésének megkezdésekor kapni fog egy pályázói azonosító számot. Kérjük, ezt a 

számot mindig tüntesse fel az EPSO-val folytatott levelezésében. 

http://europa.eu/epso/index_hu.htm
http://europa.eu/epso/index_hu.htm
http://europa.eu/epso/apply/application_form_24l/index_en.htm
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4) Egyéb funkciók 

 

Önértékelési tesztek 

 

 Előfordulhat, hogy jelentkezés előtt ki kell töltenie egy kérdőívet és/vagy néhány 

interaktív tesztet. 

 

 A „Nekem való-e az uniós karrier?” című kérdőív segít Önnek eldönteni, hogy 

valóban testhezálló-e Önnek az uniós intézményekben való munkavállalás. E teszt 

segítségével felmérheti, hogy valószínűleg meg fog-e Ön felelni az uniós tisztviselőkkel 

szemben felállított magas követelményeknek. 

 

 Az önértékelési tesztek azoknak a számítógépes teszteknek a mintájára készültek, 

amelyeket a kiválasztási eljárás első szakaszában ki kell töltenie. A teszt a következő 

részekből állhat: 

- szövegértési készséget felmérő teszt 

- matematikai-logikai készséget felmérő teszt 

- absztrakciós készséget felmérő teszt 

- helyzetmegítélő képességet felmérő teszt 

- nyelvi-szövegelemzési tesztek 

- szakismereti tesztek 

 

 Ezek a tesztek nem kizáró jellegűek, eredményeiket az EPSO nem rögzíti és nem 

használja fel. 

 

 Ha a kiválasztási eljárás során nem kell önértékelési tesztet kitöltenie, de szeretne 

többet megtudni a témáról, tekintse meg weboldalunkon a mintatesztekből készült 

válogatást. 

 

 

Tehetségszűrő 

 

 Bizonyos kiválasztási eljárások esetén válaszolnia kell néhány további, képesítéseire és 

tapasztalatára vonatkozó, részletes kérdésre is. 

 

 Ezeket az információkat a vizsgabizottság annak eldöntése során fogja felhasználni, 

hogy a részvételre jelentkezők közül kiket hívjon meg az értékelőközpontba. 

 

 

http://europa.eu/epso/apply/sample_test/index_en.htm
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5) További információk 

 

 A kiválasztási eljárás során legalább hetente kétszer ellenőrizze EPSO-fiókját! 

 

 Jelentkezési lapját EPSO-fiókjában bármikor megtekintheti. 

 

 Ha szerződéses alkalmazottakra irányuló kiválasztási eljárásra jelentkezett, a felvételi 

szolgálatok az EPSO-fiókjában megadott e-mail címen vehetik fel Önnel a kapcsolatot. 

 

 A kiválasztási eljárásról és a különböző szakaszok ütemezéséről az EPSO weboldalán 

talál további, folyamatosan frissített információkat. 

 

 Egyéb kérdéseivel kapcsolatban kérjük, olvassa el weboldalunk „Kapcsolatfelvétel” 

című szakaszát. Felhívjuk figyelmét, hogy az EPSO-nak 15 nap áll rendelkezésére 

kérdésének megválaszolására. 

 

http://europa.eu/epso/beta/contact/faq_hu
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I. MELLÉKLET – Elfelejtett felhasználónév/jelszó 

 

Ha elfelejtette az EPSO-fiókjához tartozó felhasználónevet és/vagy jelszót, az alábbi 

eljárást követve szerezhet új azonosítókat. 

 

Elfelejtette felhasználónevét? 

 

1) Lépjen a következő weboldalra: 

https://europa.eu/epso/application/base/?admission/registration/remindusername 

2) Adja meg e-mail címét (lásd alább). 

Nem emlékszik felhasználónevére? Adja meg az EPSO-fiókjában szereplő e-mail címét, hogy 

emlékeztetőt tudjunk küldeni Önnek. 

 

Ha nem emlékszik, hogy milyen e-mail címet adott meg, vagy nem tud belépni az EPSO-fiókjában 

megadott e-mail címéhez tartozó postafiókjába, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő 

címen: 

https://europa.eu/epso/application/base/index.cfm?controller=webform&action=index&usertype=2

&lang=en  

A belépéshez szükséges adatait tartalmazó e-mailt elküldtük Önnek. 

3) A rendszer egy automatikus e-mailben elküldi Önnek a felhasználónevét (lásd alább). 

Feladó: 
Címzett: 
Tárgy: EPSO-fiók: Az Ön felhasználóneve 
Az Ön felhasználóneve: 
A következő bejelentkezés alkalmával már használhatja felhasználónevét. 
Ha most kíván a fiókjába belépni, kattintson ide: https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm. 
________________________________________ 
Elfelejtette jelszavát? • Elfelejtette felhasználónevét? • Súgó • Használati feltételek • Adatvédelem 
Ha továbbra sem tud belépni fiókjába 
Ha még mindig nem tud belépni a fiókjába, lépjen kapcsolatba az EPSO-val a kapcsolatfelvételi űrlap 
segítségével. 
Ügyeljen jelszavára! 
Az EPSO munkatársai SOHA nem kérik Öntől e-mailben a jelszavát. A belépés mindig biztonságos (titkosított) 
internetkapcsolaton keresztül történik, amit egy kis lakat is jelez a böngésző címsorában. 
________________________________________ 
***** Kérjük, ne válaszoljon erre az üzenetre! *****  
Köszönjük. 
Ez egy automatikus üzenet. Ha válaszolni kíván rá, kattintson erre a linkre. 

https://europa.eu/epso/application/base/?admission/registration/remindusername
https://europa.eu/epso/application/base/index.cfm?controller=webform&action=index&usertype=2&lang=en
https://europa.eu/epso/application/base/index.cfm?controller=webform&action=index&usertype=2&lang=en
https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok
https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok
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Elfelejtette a jelszavát? 

 

1) Lépjen a következő weboldalra: 

https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?comp_id= 

2) Adja meg felhasználónevét (lásd alább). 

Adja meg felhasználónevét, és kövesse azokat az utasításokat, amelyeket e-mailben fogunk 

elküldeni Önnek. 

Ön hamarosan e-mail üzenetet kap tőlünk, amely tartalmazza a belépéshez szükséges adatokat. 

24 óra áll rendelkezésére, hogy aktiválja új jelszavát. 

 

3) A rendszer egy automatikus e-mailben elküldi Önnek az új jelszó megadásához szükséges 
linket (lásd alább). 

Feladó: 
Címzett: 
Tárgy: EPSO-fiók: Ön rendszerünkben jelszava visszaállítását kérte. 
Ezen a linken tudja beállítani új jelszavát. Felhívjuk figyelmét, hogy a link csak 24 óra hosszáig él; a 
link érvényességének lejárta után ismételten kérnie kell jelszavának megváltoztatását. 
________________________________________ 
Elfelejtette jelszavát? • Elfelejtette felhasználónevét? • Súgó • Használati feltételek • Adatvédelem 
Ha továbbra sem tud belépni fiókjába 
Ha még mindig nem tud belépni a fiókjába, lépjen kapcsolatba az EPSO-val a kapcsolatfelvételi 
űrlap segítségével. 
Ügyeljen jelszavára! 
Az EPSO munkatársai SOHA nem kérik Öntől e-mailben a jelszavát. A belépés mindig biztonságos 
(titkosított) internetkapcsolaton keresztül történik, amit egy kis lakat is jelez a böngésző 
címsorában. 
________________________________________ 
***** Kérjük, ne válaszoljon erre az üzenetre! ***** 
Köszönjük. 
Ez egy automatikus üzenet. Ha válaszolni kíván rá, kattintson erre a linkre. 

 

4) Adja meg és erősítse meg új jelszavát. 

5) A jelszó megváltoztatásáról e-mailben is értesítést kap. 

 

Ön megváltoztatta jelszavát. 

https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?comp_id
https://europa.eu/epso/application/passport/index.cfm?action=reset_pass&id=5224F649-911F-A448-A9A67E9B4AC15AC4
https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok
https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok
https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok
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II. MELLÉKLET – A személyes adatok védelmére vonatkozó adatvédelmi 

nyilatkozat 

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok nyílt versenyvizsga keretében történő 
védelméről 

A nyílt versenyvizsgák során a pályázók által megadott személyes adatokat a 2000. december 18-i 45/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata) 
megfelelően kezelik. A regisztrációt megelőzően az EPSO – az említett rendelet 11. és 12. cikkének 
megfelelően – a következő információkat szolgáltatja a pályázónak: 

Az adatkezelő személyazonossága: Nicholas David BEARFIELD, az EPSO igazgatója. 

Az adatkezelés célja(i): a személyzet kiválasztására szolgáló nyílt versenyvizsga szervezése az uniós 
intézmények munkaerő-felvétele érdekében; a pályázatok és e nyílt versenyvizsgák különböző szakaszainak 
adminisztratív kezelése; a tartaléklisták kezelése és kihasználásuk ellenőrzése. 

Érintett adatok: 

1. A pályázók személyazonosságának meghatározását lehetővé tévő személyes adatok (vezetéknév, 
utónév, születési név, születési idő, nem, személyazonosító okmány száma, e-mail cím). 

2. A pályázó által abból a célból megadott adatok, hogy lehetővé tegye az előválogató tesztek és 
valamennyi egyéb teszt gyakorlati megszervezését (cím, postai irányítószám, város, ország, nem, 
telefon- és faxszám, a kapcsolattartás nyelve). 

3. A pályázó által a sajátos szükségleteivel kapcsolatban megadott adatok, amelyeket kizárólag az EPSO 
akadálymentesítési felelőse őriz majd. 

4. A pályázó által abból a célból megadott adatok, hogy lehetővé tegye a nyílt versenyvizsga-felhívásban 
rögzített felvételi kritériumok szerinti alkalmasságának (állampolgárság, nyelvismeret, 
diploma/képzés: a megszerzés éve, megnevezése, az odaítélő szerv neve, szakmai tapasztalat) 
értékelését. 

5. A pályázó motivációja a versenyvizsgára való pályázáskor. 

6. Az előválogató, írásbeli és szóbeli tesztek és az értékelőközpontok eredményei, a készséglap, továbbá 
átfogó statisztikai adatok megismertetése az átláthatóság garantálása érdekében. 

7. A megjelölési rendszert kizárólag a sikeres pályázók adatbázisában található tartaléklisták kezelésére 
használják. 

Kötelező vagy szabadon választható válaszok: a csillaggal jelölt (*) mezők kitöltése kötelező. Ha nem töltik ki 
ezeket, a regisztrációra nem kerülhet sor. 

Jogalap: az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről (Személyzeti Szabályzat) szóló, legutóbb a 337/2007/EK, Euratom 
rendelettel módosított, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet; az Európai 
Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók 
Bizottsága és az Ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti 
Felvételi Hivatalának létrehozásáról. 

Az adatok címzettjei: Abban az esetben, ha egy pályázó felkerül a sikeres pályázók listájára, akkor az 
intézmények is címzettek annak érdekében, hogy álláshelyet tudjanak felajánlani (az intézmények nem kapnak 
semmilyen tájékoztatást a fogyatékosságról). A személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése szerinti 
közigazgatási panasz és/vagy az EU Bíróságához intézett bírósági jogorvoslati kérelem esetében az érintett 
kinevező hatóság és/vagy az EU Bírósága szintén címzett. Az OLAF, a Belső Ellenőrzési Szolgálat és a 
Számvevőszék személyzete kérelemre, és a hivatalos vizsgálatokhoz vagy ellenőrzési célokhoz szükséges 
mértékben. 

Az adatkezelő nevében történő adatkezelés, kellően tiszteletben tartva a 45/2001/EK rendelet 23. cikkét: a 

http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata
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vizsgabizottságok, magánvállalkozások. 

Az adatkezelés jogszerűsége: az adatkezelés szükséges a Szerződéseken alapuló, közérdekből elvégzendő 
feladatok ellátása (személyzet felvétele) érdekében. 

Az adatkezelés kezdetének időpontja: a pályázat időpontja. 

Érvényességi idő: online adatok esetében a kiválasztott sikeres pályázó felvételétől számított 12 hónap vagy a 
tartaléklista lezárásig tartó időszak, ha az adott személy nem kerül felvételre. A (nem sikeres) pályázók 
esetében az online adatokat a pályázó legutóbbi versenyvizsgájának lezárástól számított 12 hónapig őrzik meg. 
Nem validált pályázatok: 1 évvel a lezárási időpont után. A papíralapú ügyiratokat 10 éves időszakra töltik ki és 
őrzik meg. 

A hozzáféréshez és a helyesbítéshez való jog: az EPSO-fiókját megtekintve minden pályázó ellenőrizheti 
személyes adatait és bármikor módosíthatja azokat a vezetéknév, a születéskori vezetéknév, a születési idő és 
az állampolgárság kivételével, amelyek tekintetében indokolással ellátott írásbeli hivatalos kérelmet kell 
küldeni az EPSO-nak a következő e-mail címre: EPSO Webform. A pályázat végleges validálásáig a pályázónak 
még lehetősége van a pályázatban szereplő valamennyi adatának módosítására. A validálást követően a 
pályázati űrlapon szereplő adatok nem változtathatók meg. Ami a sikeres pályázók adatbázisában használt 
megjelölési rendszert illeti, e pályázókat automatikusan és egyenként tájékoztatják az intézmények kérésére 
megjelölési helyzetükben bekövetkezett bármely változásról. A helyesbítési jog a nyilvánvaló kódolási hibákra 
korlátozódik, ami nem érinti az intézményeknek azt a lehetőségét, hogy esetleges alkalmazás céljából 
korlátozott időszakra lefoglalják azokat a sikeres pályázókat, akik megfelelnek a kívánt profilnak. 

A pályázók bármikor jogosultak az európai adatvédelmi biztoshoz fordulni (edps@edps.europa.eu). 

 

 

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat az ideiglenes alkalmazottak kiválasztási eljárása esetében 

E kiválasztási eljárás során a pályázók által megadott személyes adatokat a 2000. december 18-i 45/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kezelik 
(http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata). Az EPSO az említett rendelet 11. és 12. 
cikkének megfelelően a következő információkat szolgáltatja a pályázónak: 

Az adatkezelő személyazonossága: Nicholas David BEARFIELD, az EPSO igazgatója. 

Az adatkezelés céljai: az európai intézmények, közösségi szervek és szervezeti egységek segítése az ideiglenes 
alkalmazottak kiválasztásában azáltal, hogy rendelkezésükre bocsátják azon alkalmas pályázók listáját, akik a 
leginkább megfelelnek az álláshirdetésben meghatározott profilnak. Mindegyik pályázót egyenként 
tájékoztatják a kiválasztási eljárás előrehaladásáról. 

Érintett adatok: az e kiválasztási eljárásokban regisztrált pályázatok adatai. 

Kötelező vagy szabadon választható válaszok: mindegyik mező kötelező. Ha nem töltik ki ezeket, a 
regisztrációra nem kerülhet sor. 

Adatkategóriák: 

 A pályázó személyazonosságának megállapítására és a vele való kapcsolattartásra szolgáló személyes 
adatok (vezetéknév, utónév, születési idő, állampolgárság, a személyazonosító okmány száma, lakcím, 
kapcsolattartó személy neve és telefonszáma, ha a pályázó nem érhető el). 

 A pályázó által a sajátos szükségleteivel kapcsolatban megadott adatok, amelyeket kizárólag az EPSO 
akadálymentesítési felelőse őriz majd. 

 A pályázó által a kiválasztási eljárás során megadott információk, amelyek célja annak eldöntése, hogy 
a pályázó megfelel-e a az álláshirdetésben megállapított profilnak (európai formátumú önéletrajz, 
amelyet szükséges igazoló dokumentumok, különösen oktatási oklevelek és a szakmai tapasztalat 
bizonyítékai kísérnek). 

 Minden pályázóval egyedi információkat közölnek a kiválasztási eljárás előrehaladásáról. 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?lang=EN
mailto:edps@edps.europa.eu
http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata
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Jogalap: az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottainak alkalmazási feltételei, amelyet 337/2007/EK, Euratom rendelettel módosított, 1968. február 
29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet állapított meg; az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, 
a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az Ombudsman 2002. 
július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról. 

Az adatok címzettjei: a kiválasztási eljárást szervezését kérelmező szervezeti egység. A személyzeti 
szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése szerinti közigazgatási panasz és/vagy az EU Bíróságához intézett bírósági 
jogorvoslati kérelem esetében az érintett kinevező hatóság és/vagy az EU Bírósága szintén címzett. 

Az adatkezelés megkezdésének időpontja: az az időpont, amikor a pályázó pályázati anyaga beérkezett. 

A személyes adatok tárolásának határideje: az EPSO-nál archiválják és 5 évig tárolják a pályázó pályázati 
anyagának másolatát. 

A hozzáférési jog és az adatok helyesbítésének joga: a pályázók postai úton tájékoztathatják az EPSO-t 
személyes adataik bármely változásáról. Ha ennek szükségessége merül fel, a pályázók bizonyos formájú 
személyazonosító iratok másolatával kísért írásbeli kérelemre megkaphatják az EPSO által kódolt személyes 
adataik másolatát. 

A pályázóknak bármikor jogukban áll értesíteni az európai adatvédelmi biztost (edps@edps.europa.eu). 

 

 

 

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok szerződéses alkalmazottak kiválasztási 
eljárása keretében történő védelméről 

E kiválasztási eljárás során a pályázók által megadott személyes adatokat a 2000. december 18-i 45/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm) megfelelően 
kezelik. A regisztrációt megelőzően az EPSO – az említett rendelet 11. és 12. cikkének megfelelően – a 
következő információkat szolgáltatja a pályázónak: 

Az adatkezelő személyazonossága: Nicholas David BEARFIELD, az EPSO igazgatója. 

Az adatkezelés célja: az európai intézmények és adott esetben a szabályozási ügynökségek segítése a 
szerződéses alkalmazottak kiválasztásában azáltal, hogy rendelkezésükre bocsátják a pályázók érvényes 
adatbázisát, mivel a személyzeti felvétel az érintett intézmények felelőssége. Az EPSO-fiókja útján mindegyik 
pályázónak megküldik a kiválasztási eljárás bármelyik szakaszában hozott egyedi határozatokat. 

Érintett adatok: a szerződéses alkalmazottak kiválasztási eljárásaiban regisztrált pályázók adatai. 

Kötelező vagy szabadon választható válaszok: a csillaggal jelölt (*) mezők kitöltése kötelező. Ha nem töltik ki 
ezeket, a regisztrációra nem kerülhet sor. 

Adatkategóriák: 

 A pályázók személyazonosságának meghatározását lehetővé tévő személyes adatok (vezetéknév, 
utónév, jelenleg használt név, születési idő, nem, személyazonosító okmány száma, lakcím, e-mail 
cím). 

 A pályázó által e kiválasztási eljárás keretében megadott adatok, amelyeknek az a célja, hogy lehetővé 
tegyék a pályázati felhívásban meghatározott pályázói profil értékelését (állampolgárság, képzettség, 
szakmai tapasztalat, nyelvismeret, a pályázó kötelezettségvállalása, hogy bármely biztonsági 
ellenőrzésnek aláveti magát, egyéb részletek). 

 A pályázó által a sajátos szükségleteivel kapcsolatban megadott adatok, amelyeket kizárólag az EPSO 
akadálymentesítési felelőse őriz majd. 

 Minden pályázóval egyedi információkat közölnek az EPSO-fiók útján a kiválasztási eljárásról, továbbá 
átfogó statisztikai adatokat is megismertetnek velük az átláthatóság garantálása érdekében. 

http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm
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 A megjelölési rendszert kizárólag a sikeres pályázók adatbázisának kezelésére használják. 

Jogalap: az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről (Személyzeti Szabályzat) szóló, legutóbb a 337/2007/EK, Euratom 
rendelettel módosított, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet; az Európai 
Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók 
Bizottsága és az Ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti 
Felvételi Hivatalának létrehozásáról. 

Az adatok címzettjei: az intézményeken és szabályozási ügynökségeken belül a személyzeti felvételért felelős 
szolgálatok. A személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése szerinti közigazgatási panasz és/vagy az EU 
Bíróságához intézett bírósági jogorvoslati kérelem esetében az érintett kinevező hatóság és/vagy az EU 
Bírósága szintén címzett. 

Az adatkezelés kezdetének időpontja: a regisztráció időpontja. 

Adatmegőrzési időszak: 3 év a sikeres pályázók adatbázisa esetében. Ha egy adatbázist a hároméves időszakon 
túl meghosszabbítanak, akkor az EPSO erre vonatkozó értesítést jelentet meg a honlapján. A pályázók az alábbi 
internetes oldalra látogatva tekinthetik meg ezeket az 
értesítéseket:http://europa.eu/epso/success/index_en.htm. 

Az EPSO az adatbázis érvényességének lejárati időpontját követően egy évig őrzi meg az EPSO-fiók 
létrehozásához szükséges információkat (használt vezetéknév, utónév, e-mail cím és jelszó). Ezek az adatok 
ismét felhasználhatók regisztrációra a szerződéses alkalmazottak kiválasztására irányuló más eljárásokban. 

A hozzáféréshez és a helyesbítéshez való jog: az EPSO-fiókját megtekintve minden pályázó ellenőrizheti 
személyes adatait és bármikor módosíthatja azokat a neve, a születési ideje és az állampolgársága kivételével, 
amelyek tekintetében indokolással ellátott írásbeli hivatalos kérelmet kell küldeni az EPSO-nak a következő e-
mail címre: Webmaster form. A pályázat végleges validálásáig a pályázónak még lehetősége van adatai 
módosítására. Ezt követően kizárólag a pályázó személyazonosságának meghatározását lehetővé tévő 
személyes adatok módosíthatók. A helyesbítési jog a nyilvánvaló kódolási hibákra korlátozódik, ami nem érinti 
az intézményeknek vagy szabályozási ügynökségeknek azt a lehetőségét, hogy esetleges alkalmazás céljából 
korlátozott időszakra lefoglalják azokat a sikeres pályázókat, akik megfelelnek a kívánt profilnak. 

A pályázók bármikor jogosultak az európai adatvédelmi biztoshoz fordulni (edps@edps.europa.eu). 

Ön nem hozhat létre több EPSO-fiókot. Ne hozzon létre új EPSO-fiókot, ha már rendelkezik eggyel. Ha megszegi 
ezt a szabályt, ki fogjuk zárni azokból a versenyvizsgákból/kiválasztási eljárásokból, amelyekre az utóbbi 
fiókok útján jelentkezett.  

Az alábbi mezőre kattintva elfogadja ezt a szabályt, valamint elismeri, hogy tájékoztatást kapott 
személyes adatainak a fentiek szerinti kezeléséről. 

 

Tájékoztattak arról, hogy hogyan kezelik majd a személyes adataimat, és elfogadom az EPSO-fiókokra 
vonatkozó szabályt. 

 

 

http://europa.eu/epso/success/index_en.htm
https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=1&lang=EN
mailto:edps@edps.europa.eu
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