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1. Vaše používateľské konto EPSO 

 

 Konto EPSO si môžete vytvoriť na stránke Kariéra v EÚ. 

 

 Konto EPSO môžete mať len jedno. Za viacnásobné kontá môžete byť z výberového 

konania kedykoľvek vylúčení. Ak máte pochybnosť, kontaktujte nás. 

 

 Ak chcete zistiť zabudnuté prihlasovacie meno a/alebo heslo, postupujte podľa prílohy 

I. 

 

 Pred vytvorením účtu vás systém vyzve na súhlas s našimi podmienkami ochrany 

osobných údajov. Tieto podmienky nájdete v prílohe II. 

 

 Pri zakladaní konta EPSO budete musieť poskytnúť určité osobné údaje. 

 

 

2. Zmena osobných údajov 

 

 Ak potrebujete zmeniť osobné údaje ako meno, dátum narodenia alebo občianstvo, 

najskôr tak urobte vo svojom konte EPSO a následne pošlite do piatich pracovných dní 

e-mailom (EPSO-PERS-DATA@ec.europa.eu) alebo faxom (+32 2 297 9617): 

 

 a) stručné zhrnutie vašej požiadavky (vrátane nových a starých údajov) a 

 b) kópiu úradného dokladu požadovanej zmeny (napr. kópia pasu, občianskeho 

preukazu, súdneho rozhodnutia atď.).  

 

 Zmena sa vo vašom konte EPSO zjaví až po tom, ako EPSO vašu požiadavku validuje. 

 

 Spracovanie požiadavky môže trvať až 15 pracovných dní, preto nám, prosím, 

neposielajte viacnásobné žiadosti ani upomienky. 

 

 Neúplné žiadosti o zmenu osobných údajov sa zamietnu.  

 

http://europa.eu/epso/index_sk.htm
http://europa.eu/epso/beta/contact/faq_sk
http://europa.eu/epso/apply/epso_account_24l/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/epso_account_24l/index_en.htm
mailto:EPSO-PERS-DATA@ec.europa.eu
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3. Formulár elektronickej prihlášky 

 

 Než začnete prihlášku vypĺňať, uistite sa, či sú všetky údaje vášho konta EPSO 

aktuálne. 

 

 Prečítajte si oznámenie o výberovom konaní/výzvu na vyjadrenie záujmu aj všeobecné 

pravidlá platné pre verejné výberové konania/všeobecné pravidlá výberu zmluvných 

zamestnancov a uistite sa, že spĺňate všetky kritériá spôsobilosti. 

 

 Odkaz na prihlášku nájdete na stránke Kariéra v EÚ po začiatku registračnej lehoty. 

 

 Keďže vyplnenie prihlášky je pomerne prácne, vyhraďte si naň dostatok času. Za 

validáciu prihlášky v príslušnej lehote zodpovedáte výlučne vy. 

 

 Prihlášku treba vyplniť v jazyku stanovenom v oznámení či vo výzve. 

 

 Keďže prostredie prihlášky je momentálne dostupné iba v angličtine, francúzštine a 

nemčine, pokyny vo všetkých úradných jazykoch EÚ sú uvedené v tomto prehľade.  

 

 Text by ste mali kopírovať alebo vkladať iba z jednoduchých textových súborov (.txt) a 

používať pri tom jednoduché textové procesory (napr. NotePad v systéme Windows 

alebo TextEdit v systéme Mac OS X). Vyhnete sa tak vkladaniu zbytočných medzier 

alebo nekompatibilných znakov. 

 

 Pri navigácii medzi jednotlivými krokmi prihlášky alebo rôznymi prihláškovými 

formulármi v konte EPSO (keď chcete napríklad zobraziť údaje z predošlých prihlášok) 

nepoužívajte vstavané funkcie „ďalej“ a „späť“ v prehliadači, ale navigačné tlačidlá v 

zobrazení online aplikácie. 

 

 Systémy EPSO podporujú najbežnejšie internetové prehliadače. Ak narazíte na 

problém, pred tým, než nás kontaktujete, skúste iný prehliadač. Vypĺňanie prihlášky na 

mobilných zariadeniach sa neodporúča.  

 

 Keď začnete prihlášku vypĺňať, dostanete číslo prihlášky. Toto číslo uvádzajte vo 

všetkej korešpondencii s úradom EPSO. 

 

 

http://europa.eu/epso/index_sk.htm
http://europa.eu/epso/apply/epso_account_24l/index_en.htm
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4. Ďalšie funkcie 

 

Sebahodnotiace testy 

 

 Kým sa prihlásite do súťaže, môže vás systém vyzvať na vyplnenie dotazníka a/alebo 

určitých interaktívnych vzorových testov.  

 

 Dotazník s názvom „Je kariéra v EÚ niečo pre mňa?“ vám pomôže rozhodnúť, či je 

práca v inštitúciách EÚ pre vás vhodná. Mal by vám dať obraz o tom, či je 

pravdepodobné, že splníte vysoké nároky na úradníka/úradníčku EÚ. 

 

 Sebahodnotiace testy v tejto časti simulujú počítačové testy prvého kola výberového 

konania, ktoré môžu zahŕňať: 

- verbálne uvažovanie 

- numerické uvažovanie 

- abstraktné uvažovanie 

- situačné rozhodovanie 

- testy jazykového porozumenia 

- testy odborných schopností 

 

 Tieto testy nie sú eliminačné a úrad EPSO výsledky nezaznamenáva ani nepoužíva.  

 

 Ak vaše výberové konanie sebahodnotiace testy nezahŕňa, ale chcete si ich vyskúšať, 

vzorky testov nájdete na našej stránke.  

 

 

Prehľad schopností 

 

 V niektorých výberových konaniach budete musieť zodpovedať niekoľko doplňujúcich 

podrobných otázok o vašej kvalifikácii a skúsenostiach.  

 

 Tieto informácie výberová komisia použije pri rozhodovaní, ktorých uchádzačov pozvať 

do hodnotiaceho centra. 

 

 

http://europa.eu/epso/apply/sample_test/index_en.htm
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5. Doplňujúce informácie 

 

 Konto EPSO si počas výberového konania kontrolujte aspoň dvakrát týždenne. 

 

 Kedykoľvek si v ňom môžete zobraziť prihláškový formulár. 

 

 Ak ste sa prihlásili do výberového konania na miesto zmluvného zamestnanca, náborové 

zložky vás môžu kontaktovať na e-mailovej adrese, ktorú ste uviedli v konte EPSO. 

 

 Na stránke úradu EPSO sa uverejňujú a pravidelne aktualizujú ďalšie informácie o 

príslušnom výberovom konaní a časovom rozvrhu jednotlivých fáz. 

 

 Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás v príslušnej sekcii našich stránok. 

Upozorňujeme, že odpoveď môže úradu EPSO trvať až 15 pracovných dní. 

 

http://europa.eu/epso/beta/contact/faq_sk
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PRÍLOHA I. - Ako zistiť zabudnuté prihlasovacie meno (login) alebo heslo 

ku kontu EPSO 
 

Ak ste zabudli prihlasovacie meno a/alebo heslo ku kontu EPSO, postupujte podľa týchto 

krokov.  

Zabudli ste prihlasovacie meno (login)?  

 

1. Kliknite na: 

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

2. Zadajte svoju e-mailovú adresu (pozri nižšie) 

Zabudli ste login/prihlasovacie meno? Zadajte svoju hlavnú e-mailovú adresu, ktorú ste uložili v 

používateľskom konte EPSO, a my vám ho pripomenieme. 

 

Ak si nepamätáte hlavnú e-mailovú adresu vášho konta EPSO a/alebo už k tomuto e-mailovému účtu 

nemáte prístup, kontaktujte nás na adrese 

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

&lang=en   

Poslali sme vám e-mail s vašimi prihlasovacími údajmi. 

3. Dostanete automatický e-mail s prihlasovacím menom (pozri nižšie). 

Od:  
Komu:  
Predmet: Používateľské konto EPSO: Vaše prihlasovacie meno 
Vaše prihlasovacie meno je: 
Prihlasovacie meno môžete použiť pri najbližšom prihlásení. 
Ak sa chcete na svoje konto prihlásiť teraz: https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm.  
________________________________________ 
Zabudnuté heslo • Zabudnuté prihlasovacie meno • Pomoc • Podmienky používania • Ochrana osobných údajov 
V prípade ďalších problémov 
Ak sa vám stále nedarí prihlásiť na svoje konto, napíšte na podporu úradu EPSO pomocou kontaktného 
formulára  
Ochrana vášho hesla 
Zamestnanci úradu EPSO od vás NIKDY nebudú žiadať heslo e-mailom. Vždy sa budete prihlasovať v 
zabezpečenom spojení, čo spoznáte podľa ikony visacej zámky.  
________________________________________ 
***** Na túto správu neodpovedajte! *****  
Ďakujeme 
Správa je generovaná automaticky – na odpoveď použite tento odkaz. 

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
https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok
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Zabudli ste heslo?  

 

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

2. Zadajte svoje prihlasovacie meno (pozri nižšie) 

Do rámčeka nižšie zadajte prihlasovacie meno (login) a dostanete e-mail s pokynmi.  

Poslali sme vám e-mail s vašimi prihlasovacími údajmi. Nové heslo si musíte aktivovať do 24 

hodín. 

 

3. Dostanete automatický e-mail s odkazom na obnovu hesla (pozri nižšie). 

Od:  
Komu:  
Predmet: Používateľské konto EPSO: Požiadali ste o nové heslo 
Heslo si môžete zmeniť kliknutím na tento odkaz. Upozorňujeme, že odkaz je aktívny len 24 hodín  

– potom prestane fungovať a o zmenu hesla budete musieť požiadať znova. 
________________________________________ 
Zabudnuté heslo • Zabudnuté prihlasovacie meno • Pomoc • Podmienky používania • Ochrana 
osobných údajov 
V prípade ďalších problémov 
Ak sa vám stále nedarí prihlásiť na svoje konto, napíšte na podporu úradu EPSO pomocou 
kontaktného formulára  
Ochrana vášho hesla 
Zamestnanci úradu EPSO od vás NIKDY nebudú žiadať heslo e-mailom. Vždy sa budete prihlasovať v 
zabezpečenom spojení, čo spoznáte podľa ikony visacej zámky.  
________________________________________ 
***** Neodpovedajte na tento e-mail! *****  
Ďakujeme 
Správa je generovaná automaticky – na odpoveď použite tento odkaz. 

 

4. Zmeňte si heslo a potvrďte. 

5. Dostanete potvrdenie zmeny. 

 

Zmenili ste si heslo. 

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
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PRÍLOHA II. Podmienky ochrany osobných údajov 

 

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci verejného výberového konania 

V rámci verejného výberového konania sa všetky osobné údaje, ktoré poskytli uchádzači, spracúvajú v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 
(http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata). Pred registráciou a v súlade s článkami 11 a 
12 uvedeného nariadenia úrad EPSO poskytne uchádzačovi tieto informácie:  

Totožnosť prevádzkovateľa: pán Nicholas David BEARFIELD, riaditeľ úradu EPSO.  

Účel/účely spracovania: organizácia otvorených výberových konaní s cieľom vybrať zamestnancov do 
služobného pomeru v európskych inštitúciách; administratívna správa prihlášok a priebehu týchto verejných 
výberových konaní; správa a kontrola využívania rezervných zoznamov.  

Príslušné údaje:  

1. Osobné údaje, ktoré umožňujú identifikáciu uchádzača (priezvisko, krstné meno, rodné meno, dátum 
narodenia, pohlavie, číslo dokladu totožnosti, e-mailová adresa). 

2. Informácie, ktoré uchádzač poskytol, s cieľom umožniť praktickú organizáciu vstupných testov a 
všetkých ostatných testov (adresa, PSČ, mesto, krajina, pohlavie, číslo telefónu a faxu, jazyk na účely 
korešpondencie). 

3. Informácie, ktoré uchádzač poskytol o svojich osobitných potrebách, sa budú uchovávať výlučne v 
priestoroch zodpovedného oddelenia úradu EPSO („EPSO Accessibility“). 

4. Informácie, ktoré uchádzač poskytol na účely posúdenia svojej oprávnenosti z hľadiska kritérií 
prijímania stanovených v oznámení o výberovom konaní (štátna príslušnosť, jazyky, diplom/vzdelanie: 
rok získania dokladu o vzdelaní, jeho názov, názov inštitúcie, ktorá ho vydala, odborná prax). 

5. Motivácia uchádzača na účasť na výberovom konaní. 

6. Výsledky vstupných testov, písomných a ústnych skúšok a testov v hodnotiacich centrách, osvedčenie o 
spôsobilosti a štatistické rozdelenie údajov na zabezpečenie transparentnosti. 

7. Systém označovania sa používa len na správu rezervných zoznamov v databáze úspešných uchádzačov. 

Povinné alebo nepovinné odpovede: všetky políčka označené hviezdičkou (*) sú povinné. Ak nie sú vyplnené, 
registrácia sa nemôže uskutočniť. 

Právny základ: Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných 
zamestnancov Únie stanovený nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68, naposledy zmeneným 
nariadením (ES, Euratom) č. 337/2007; rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Európskej komisie, Súdneho 
dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a európskeho 
ombudsmana č. 2002/620/ES z 25. júla 2002 o založení Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev.  

Príjemcovia údajov:  v prípade zaradenia do zoznamu úspešných uchádzačov – aj inštitúcie, aby mohli 
ponúknuť pracovné miesto (inštitúcie nedostávajú žiadne informácie týkajúce sa zdravotného postihnutia). V 
prípade administratívnej sťažnosti podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku a/alebo súdneho odvolania na 
súdy EÚ aj právny servis príslušného menovacieho orgánu a/alebo súdy EÚ. Pracovníci úradu OLAF, IAS a Dvora 
audítorov na požiadanie, ale len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na účely úradných vyšetrovaní alebo auditu. 

Spracovávanie osobných údajov v mene prevádzkovateľov s náležitým ohľadom na článok 23 nariadenia 
45/2001: výberové komisie, súkromné spoločnosti. 

Zákonnosť spracovania: spracovanie je nevyhnutné na účely výkonu úlohy realizovanej vo verejnom záujme na 
základe zmlúv (prijímanie do služobného pomeru).  

Dátum začatia spracovania: dátum podania prihlášky.  

http://europa.eu/geninfo/legal_notices_sk.htm#personaldata
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Obdobie platnosti: pre online údaje 12 mesiacov po prijatí vybraného úspešného uchádzača do služobného 
pomeru alebo do skončenia platnosti rezervného zoznamu v prípade uchádzačov, ktorí neboli prijatí do 
služobného pomeru. Pre neúspešných uchádzačov sa online údaje uchovávajú 12 mesiacov po ukončení 
posledného výberového konania, ktorého sa uchádzač zúčastnil. Neodoslané prihlášky: 1 rok po dátume 
uzávierky. Dokumenty v papierovej forme sa uchovávajú 10 rokov.  

Právo na prístup a opravu: prostredníctvom používateľského konta EPSO si každý uchádzač môže kontrolovať 
svoje osobné údaje a meniť ich kedykoľvek online, s výnimkou svojho priezviska, rodného priezviska, dátumu 
narodenia a štátnej príslušnosti; na zmenu týchto údajov je potrebné zaslať úradu EPSO písomnú a odôvodnenú 
formálnu žiadosť túto e-mailovú adresu: EPSO Webform. Uchádzač môže upravovať všetky údaje vo svojej 
prihláške až do jej konečného odoslania. Po odoslaní prihlášky už údaje meniť nemožno. Pokiaľ ide o systém 
označovania používaný v databáze úspešných uchádzačov, títo uchádzači sú automaticky a individuálne 
informovaní o každej zmene ich označenia vykonanej na žiadosť inštitúcií. Oprava údajov je možná len 
v prípade jednoznačných chýb bez toho, aby bola dotknutá možnosť inštitúcií rezervovať si na časovo 
obmedzené obdobie úspešných uchádzačov, ktorí zodpovedajú požadovanému profilu, na účely možného 
prijatia do služobného pomeru. 

Uchádzači majú právo kedykoľvek sa obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov 
(edps@edps.europa.eu). 

 

 

Osobitné vyhlásenie v rámci procesu výberu dočasných zamestnancov 

Osobné údaje, ktoré uchádzač poskytol počas tohto výberového konania, sa spracúvajú v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 
(http://europa.eu/abouteuropa/legal_notices/index_sk.htm). V súlade s článkami 11 a 12 uvedeného 
nariadenia úrad EPSO poskytne uchádzačovi tieto informácie: 

Totožnosť prevádzkovateľa údajov: pán Nicholas David BEARFIELD, riaditeľ úradu EPSO. 

Účely spracovania: pomáhať európskym inštitúciám, orgánom Spoločenstva a jednotlivým odborom pri výbere 
dočasných zamestnancov poskytnutím zoznamu vhodných uchádzačov, ktorí najlepšie zodpovedajú profilu 
uvedenému v oznámení o voľnom pracovnom mieste. Každý uchádzač bude individuálne informovaný 
o priebehu výberového procesu. 

Príslušné údaje: údaje uchádzačov zaregistrovaných v týchto výberových konaniach. 

Povinné alebo nepovinné odpovede: všetky polia sú povinné. Ak nie sú vyplnené, registrácia sa nemôže 
uskutočniť. 

Kategórie údajov:  

 Osobné údaje, ktoré umožňujú identifikáciu a kontaktovanie uchádzača (priezvisko, krstné meno, 
dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, číslo dokladu totožnosti, súkromná adresa, meno a 
telefónne číslo kontaktnej osoby, ak uchádzač nie je k dispozícii).  

 Informácie, ktoré uchádzač poskytol o svojich osobitných potrebách, sa budú uchovávať výlučne v 
priestoroch zodpovedného oddelenia („EPSO Accessibility“). 

 Informácie, ktoré uchádzač poskytol počas výberového konania, na základe ktorých sa posudzuje, či 
uchádzač zodpovedá profilu uvedenému v oznámení o voľnom pracovnom mieste (európsky životopis 
vrátane pripojených potrebných sprievodných dokladov, najmä diplomov a dokladov o odbornej praxi). 

 Informácie o priebehu výberového konania, ktoré boli oznámené jednotlivým uchádzačom. 

Právny základ: Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných 
zamestnancov Únie stanovený nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68, naposledy zmeneným 
nariadením (ES, Euratom) č. 337/2007; rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Európskej komisie, Súdneho 
dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a európskeho 
ombudsmana č. 2002/620/ES z 25. júla 2002 o založení Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev. 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?lang=EN
mailto:edps@edps.europa.eu
http://europa.eu/abouteuropa/legal_notices/index_sk.htm#True
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Príjemcovia údajov: odbor, ktorý požiadal o organizáciu výberového konania. V prípade administratívnej 
sťažnosti podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku a/alebo odvolania na súdy EÚ aj právny servis príslušného 
menovacieho orgánu a/alebo súdy EÚ. 

Dátum začatia spracovania: dátum doručenia prihlášky uchádzača. 

Časové lehoty uchovávania osobných údajov: kópia prihlášky uchádzača sa uchováva a archivuje v úrade EPSO 
5 rokov.  

Právo na prístup a právo na opravu údajov: uchádzači môžu poštou informovať úrad EPSO o každej zmene 
svojich osobných údajov. V prípade potreby a na základe písomnej žiadosti sprevádzanej kópiou dokladu 
totožnosti môžu uchádzači získať kópiu svojich osobných údajov zapísaných úradom EPSO. 

Uchádzači majú právo kedykoľvek sa obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov 
(edps@edps.europa.eu). 

 

 

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci procesu výberu zmluvných 
zamestnancov 

V rámci tohto výberového konania sa všetky osobné údaje, ktoré poskytli uchádzači, spracúvajú v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 
(http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata). Pred registráciou a v súlade s článkami 11 a 
12 uvedeného nariadenia úrad EPSO poskytne uchádzačovi tieto informácie:  

Totožnosť prevádzkovateľa: pán Nicholas David BEARFIELD, riaditeľ úradu EPSO.  

Účel spracovania: pomáhať európskym inštitúciám a v relevantných prípadoch regulačným agentúram s 
výberom zmluvných zamestnancov poskytnutím platnej databázy uchádzačov, keďže za prijímanie do 
služobného pomeru sú zodpovedné príslušné inštitúcie. V každej fáze výberového konania sa uchádzačom 
zasielajú rozhodnutia, ktoré sa ich týkajú, prostredníctvom ich používateľského konta EPSO.  

Príslušné údaje: údaje uchádzačov zaregistrovaných vo výberových konaniach pre zmluvných zamestnancov. 

Povinné alebo nepovinné odpovede: všetky polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Ak nie sú vyplnené, 
registrácia sa nemôže uskutočniť. 

Kategórie údajov:  

 Osobné údaje, ktoré umožňujú identifikáciu uchádzača (priezvisko, krstné meno, v súčasnosti 
používané meno, dátum narodenia, pohlavie, číslo dokladu totožnosti, súkromná adresa, e-mailová 
adresa).  

 Informácie, ktoré uchádzač poskytol v rámci tohto výberového konania, na základe ktorých sa 
posudzuje, či uchádzač zodpovedá profilu opísanému vo výzve na vyjadrenie záujmu (štátna 
príslušnosť, vzdelanie a odborná príprava, odborná prax, jazyky, záväzok uchádzača absolvovať všetky 
bezpečnostné kontroly, ďalšie informácie).  

 Informácie, ktoré uchádzač poskytol o svojich osobitných potrebách, sa budú uchovávať výlučne v 
priestoroch zodpovedného oddelenia úradu EPSO („EPSO Accessibility“). 

 Informácie o priebehu výberového konania, ktoré boli oznámené jednotlivým uchádzačom 
prostredníctvom profilu EPSO, a štatistické rozdelenie údajov na zabezpečenie transparentnosti.  

 Systém označovania sa používa len na správu databázy úspešných uchádzačov. 

Právny základ: Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných 
zamestnancov Únie stanovený nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68, naposledy zmeneným 
nariadením (ES, Euratom) č. 337/2007; rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Európskej Komisie, Súdneho 
dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a európskeho 
ombudsmana č. 2002/620/ES z 25. júla 2002 o založení Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev. 

edps@edps.europa.eu
http://europa.eu/geninfo/legal_notices_sk.htm
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Príjemcovia údajov: útvary zodpovedné za prijímanie pracovníkov do služobného pomeru v rámci inštitúcií a 
regulačné agentúry. V prípade administratívnej sťažnosti podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku a/alebo 
odvolania na súdy EÚ aj právny servis príslušného menovacieho orgánu a/alebo súdy EÚ.  

Dátum začatia spracovania: dátum registrácie. 

Obdobie uchovávania údajov: 3 roky v prípade databázy úspešných uchádzačov. Ak sa platnosť databázy 
predĺži nad rámec trojročného obdobia, EPSO uverejní oznam na svojom webovom sídle. Uchádzači si môžu 
tieto oznamy pozrieť na webovej stránke: http://europa.eu/epso/success/index_en.htm. 

Informácie potrebné na vytvorenie používateľského konta EPSO (používané priezvisko, krstné meno, e-mailová 
adresa a heslo) uchováva úrad EPSO jeden rok odo dňa skončenia platnosti databázy. Tieto údaje sa môžu 
opätovne použiť pri registrácii na iné výberové konania pre zmluvných zamestnancov.  

Právo na prístup a opravu: prostredníctvom svojho používateľského konta EPSO si každý uchádzač môže 
kontrolovať svoje osobné údaje a meniť ich kedykoľvek online, s výnimkou svojho mena, dátumu narodenia a 
štátnej príslušnosti; na zmenu týchto údajov je potrebné zaslať úradu EPSO písomnú a odôvodnenú formálnu 
žiadosť túto e-mailovú adresu: Webmaster form. Uchádzač môže upravovať všetky údaje vo svojej prihláške až 
do jej konečného odoslania. Neskôr je možné upraviť už iba tie osobné údaje, ktoré umožňujú identifikáciu 
uchádzača. Oprava údajov je možná len v prípade jednoznačných chýb bez toho, aby bola dotknutá možnosť 
inštitúcií alebo regulačných agentúr rezervovať si na časovo obmedzené obdobie úspešných uchádzačov, 
zodpovedajú požadovanému profilu na účely možného prijatia do služobného pomeru. 

Uchádzači majú právo kedykoľvek sa obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov 
(edps@edps.europa.eu). 

Môžete si založiť iba jedno používateľské konto EPSO. V prípade, že už jedno konto EPSO máte, nesmiete si 
založiť ďalšie. Uchádzač, ktorý nedodrží toto pravidlo, bude vylúčený z výberových konaní, na ktoré sa 
prostredníctvom daných kont prihlásil.  

Kliknutím na nižšie uvedený odkaz sa zaväzujete dodržiavať toto pravidlo a potvrdzujete, že ste boli 
informovaní o spracovaní vašich osobných údajov, ako sa uvádza vyššie. 

 

Bol(-a) som informovaný(-á) o spôsobe spracovania mojich osobných údajov a súhlasím s dodržiavaním 
pravidla týkajúceho sa kont EPSO. 

 

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

