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INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE 

v Zavodu MOVIT, zavodu za razvoj mobilnosti mladih 
 
 
 
I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA 
 
Zavod MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih (v nadaljevanju MOVIT), je zasebni zavod, ki 
izvaja naloge nacionalne agencije v programih Evropske unije na področju mladine od maja 
1999, ko je Slovenija vstopila v program MLADI ZA EVROPO III., ki se je nadaljeval s 
programom MLADINA (2000–2006), programom MLADI V AKCIJI (2007–2013) ter 
programoma ERASMUS+: Mladi v akciji (2014–2020) in Evropska solidarnostna enota (2018–
2020). 
 
Za namen izvajanja nalog nacionalnih struktur v programih EU MOVIT sodeluje z Uradom RS 
za mladino, ki deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. Na podlagi 
sklenjenega sporazuma z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS ter na tej podlagi 
imenovanja s strani Evropske komisije za nacionalno agencijo za izvajanje programov 
Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, MOVIT sodeluje tudi v evropskih 
programih, sprejetih za finančno perspektivo 2014–2020. V tej vlogi MOVIT upravlja posredno 
centralizirana sredstva proračuna EU in omogoča pridobitev podpore za različne oblike učnih 
mobilnosti v mladinskem delu in krepitev solidarnosti na lokalni, nacionalni in evropski ravni 
ter kompetenčni razvoj mladih, istočasno pa izvaja aktivnosti za splošni razvoj mladinskega 
dela in neformalnega učenja, še posebej pa tiste, ki s svojo obliko in vsebino prispevajo h 
krepitvi evropskega sodelovanja na področju mladine. Pomemben del dejavnosti MOVIT je 
tudi publicistična dejavnost, v okviru katere so nastala nekatera temeljna dela za razvoj 
mladinskega dela, še posebej pa učnih mobilnosti v mladinskem delu. 
 
Poleg vloge nacionalne agencije MOVIT izvaja tudi dejavnost Eurodeska, brezplačnega 
infoservisa Evropske komisije, ki nudi evropske informacije za mlade. Namenjen je tako 
mladim samim kot tudi tistim, ki se pri svojem vsakdanjem delu srečujejo z mladimi in 
njihovimi vprašanji – svetovalcem, učiteljem, mladinskim delavcem, informatorjem in drugim.  
 
Od leta 2002 v okviru MOVITA deluje tudi SALTO South East Europe Resource Centre. Z 
organizacijo usposabljanj, kontaktnih seminarjev in uporabo številnih drugih orodij spodbuja 
in podpira sodelovanje s partnerji iz Jugovzhodne Evrope v okviru programov Erasmus+: Mladi 
v akciji in Evropska solidarnostna enota. Pri tem mu pomagajo mreže trenerjev in 
akreditatorjev ter kontaktne točke v državah Jugovzhodne Evrope.  
 
Ker je poslovanje v današnjem času neizogibno povezano tudi z obdelavo osebnih podatkov, 
je ena izmed naših zavez tudi spoštovanje zasebnosti naših zaposlenih, sodelavcev, kot tudi 
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udeležencev in drugih posameznikov ter varstvo njihovih osebnih podatkov, pri čemer se 
zavezujemo, da bomo z zbranimi osebnimi podatki ravnali po določbah Uredbe (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) in nacionalnih predpisov, ki urejajo to področje. 
 
Za izvajanje programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, MOVIT 
obdeluje osebne podatke posameznikov v imenu in za račun Evropske komisije. Po navodilih 
Evropske komisije MOVIT obdeluje osebne podatke za namene vodenja izbirnih postopkov 
med prijavitelji, vodenja oz. upravljanja projektov na nacionalni ravni, poročanja Evropski 
komisiji in zagotavljanja finančnega nadzora. Varnost obdelave osebnih podatkov zagotavlja 
Evropska komisija v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. 12. 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih 
skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov. 
 
MOVIT nastopa v vlogi upravljavca osebnih podatkov, kadar osebne podatke obdeluje za svoje 
namene, to je za organizacijo dogodkov, delavnic, usposabljanj in individualnih svetovanj. V 
okviru MOVITA deluje enota SALTO za JV Evropo, ki pripravlja dogodke bodisi v lastni 
organizaciji bodisi v soorganizaciji z drugimi agencijami po državah članicah, ter Eurodesk, ki je 
namenjen zbiranju in posredovanju informacij za mlade o priložnostih in mobilnosti. 
 
MOVIT sodeluje v Mreži RAY in raziskovalnemu inštitutu posreduje zahtevane osebne 
podatke. Za izvajanje analiz programov, statistike in raziskave ima MOVIT sklenjeno pogodbo 
o sodelovanju s Fakulteto za družbene vede v Ljubljani, ki je pogodbeni obdelovalec MOVITA. 
 
 
II. MOVITOVA VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV 
 
V MOVITU z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih 
podatkov. Razumemo zasebnost, varnost in zaupnost osebnih podatkov in jo spoštujemo. 
 
 
III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v MOVITU je Ana Anzeljc, dostopna po 
telefonu na številki +386 (0)1 430 47 47 in po elektronski pošti na naslovu info@movit.si. 
 
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo 
osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih 
osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov. 
 
 
IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI 
 
a) MOVIT obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih zakonskega 
pravnega temelja (člen 6/1 Splošne uredbe, točka c) ter na podlagi drugih mednarodnih 
pogodb, predpisov EU in nacionalnih zakonov, ki od MOVITA terjajo, da v določenih primerih 
posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom (kot so FURS, različne inšpekcije, 
revizijske hiše ipd.) in drugim upravljavcem (kot so ZZZS, ZRSZ in ZPIZ) za izpolnjevanje svojih 
ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.  
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b) MOVIT osebne podatke upravičencev, to je prijaviteljev, ki uspejo s prijavo na razpisu, 
obdeluje tudi v okviru in za namen izvajanja pogodb oziroma sporazumov o nepovratnih 
sredstvih (člen 6/1 Splošne uredbe, točka b), kamor sodi predvsem priprava letnega načrta, 
zaključno poročanje ter izvedba (notranjih in zunanjih) revizij. Za izvajanje podpore 
potencialnim prijaviteljem in upravičencem MOVIT obdeluje osebne podatke v zvezi s prijavo 
na dogodke, delavnice, usposabljanja ali individualna svetovanja. Kot nacionalna agencija 
sodeluje v Mreži RAY, ki analizira izvedene projekte in deluje v okviru avstrijske nacionalne 
agencije programa Erasmus+ oz. njenega raziskovalnega instituta. Na podlagi pogodbe MOVIT 
obdeluje tudi osebne podatke zaposlenih, poslovnih in raziskovalnih partnerjev ter drugih 
sodelavcev, ki z MOVIT sodelujejo na podlagi kater izmed oblik delovnega razmerja, ki je 
potrebna za sklenitev in izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega oziroma drugega 
pogodbenega razmerja.  
 
c) MOVIT na osnovi zakonitega interesa (člen 6/1 Splošne uredbe, točka f) obdeluje osebne 
podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na svojo spletno stran (zagotavljanje 
informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih 
poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema) in za analitične in 
statistične namene. 
 
d) MOVIT v določenih primerih zaproša svoje udeležence, zaposlene, sodelavce in druge 
posameznike za podajo privolitve (člen 6/1 Splošne uredbe, točka a) v obdelavo njihovih 
osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih ali 
pogodbenih pravnih temeljih niso opredeljeni. V teh primerih obdelava osebnih podatkov 
poteka vse do preklica v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih 
podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja.  
 
 
V. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE 
DRŽAVE 
 
Poleg MOVITA osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi njegovi 
obdelovalci, tipično so to notranji in zunanji revizorji, raziskovalni in drugi partnerji, ponudniki 
informacijske podpore pri obdelavi osebnih podatkov, poleg njih pa osebne podatke 
obdelujejo tudi zunanji uporabniki, in sicer ZPIZ, ZZZS ter drugi državni organi na podlagi 
zakona. 
 
Osebni podatki posameznikov se ne iznašajo v tretje države, z izjemo osebnih podatkov, ki so 
obdelani v naši organizaciji ali soorganizaciji za mednarodne aktivnosti prek SALTO RC. V tem 
primeru se iznašajo izven območja EU oziroma Evropskega gospodarskega prostora, pri čemer 
je vselej zagotovljeno spoštovanje zapovedanih zaščitnih ukrepov ter uporaba standardnih 
pogodbenih klavzul. 
 
 
VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV 
 
S pisno zahtevo, poslano na naslov MOVIT, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana ali info@movit.si, 
lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali 
izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, ter 
zahteva prenos podatkov. 
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Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno v 
celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov MOVIT, Dunajska cesta 5, 1000 
Ljubljana ali info@movit.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na 
podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 
 
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se 
njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 
 
 
VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV 
 
MOVIT bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov 
obdelave, in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja. 
 
Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za 
obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava 
osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe dogovora oziroma pogodbe, 
razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih 
primerih MOVIT podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. 
 
 
 
 
 
V Ljubljani, 15. 1. 2019 
 
 

Uroš Skrinar 
    direktor 
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