Specifična izjava o zasebnosti
Projekti prijavljeni v program ERASMUS+ – podatki, ki so shranjeni
in se obdelujejo v sistemu EPlusLink ter v elektronskih prijavnih
obrazcih
Ta izjava se nanaša na sistem (EPlusLink) za upravljanje prošenj in zaključnih poročil oddanih v okviru
programa ERASMUS+. Ker sistem vsebuje osebne podatke posameznikov, sta njihovo objavljanje in
obdelava urejena z določbami Uredbe (EC) N° 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18.
Decembra 2000. Ta izjava o zasebnosti pojasnjuje, na kakšen način ta sistem uporablja osebne
podatke in kako je varnost teh podatkov zaščitena.
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Kaj je namen zbiranja podatkov?
Namen zbiranja podatkov je:
Identifikacija prijaviteljev, ki zaprošajo za dotacijo EU za projekt v okviru programa Erasmus+;
upravljanje postopkov izbora prejetih prijavljenih projektov v okviru programa Erasmus+;
izdelava anonimnih statistik o prijaviteljih, partnerjih, udeležencih in projektih;
izpolnitev obveznosti in odgovornosti glede spremljanja, evalvacije in poročanja, kot jih določa
Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa.
Evropska komisija in strukture odgovorne za izvajanje programa ERASMUS+ bodo zbrane podatke
obdelovale izključno v zgoraj navedene namene..

Katere osebne podatke zbiramo v sistemu EPlusLink in elektronskih prijavnih
obrazcih?
Podatke o organizacijah, ki zaprošanjo za dotacijo (kontaktne podatke uradnega zastopnika ter
kontaktne osebe: naziv, spol, ime, oddelek, delovno mesto/funkcija, naslov, telefon, e-pošta);
Podatke o skupinah udeležencev (država izvora, spol udeležencev, starost udeležencev);
Podatki o odstopanjih od standardnih višin dotacij zaradi posebnih potreb.

Katera tehnična sredstva uporabljamo za obdelovanje vaših podatkov?
Zbiranje in obdelava podatkov poteka po standardih Evropske komisije za informacijske tehnologije ter
z uporabo telekomunikacijske infrastrukture Evropske komisije. Podatki se hranijo v centralni
podatkovni bazi (ki jo upravlja Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo in je locirana v
Podatkovnem centru Evropske komisije) ter v lokalnih bazah (ki jih upravljajo nacionalne agencije v
vseh programskih državah).

Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu so razkriti?
Nacionalna agencija v državi, kjer se vrši izbor projektov, ima dostop do vaše prijavne dokumentacije
tekom celotnega postopka izbora. Podatki, ki se nanašajo na vašo prijavo, so shranjeni v podatkovni
bazi EPlusLink in se uporabljajo za 1) upravljanje življenjskega cikla projekta 2) namen spremljanja,
poročanja, evalvacije ter revizije. Podatke so vidni, vendar jih druge nacionalne agencije in službe
Evropske komisije, zadolžene za upravljanje programa ERASMUS+ (DG EAC) ne morejo spreminjati.
Poleg zgoraj navedenega, so lahko podatki po potrebi razkriti tudi naslednjim službam:
Internim revizorskim službam
Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF)
Zunanjim revizorjem na nacionalni ravni (to pride v poštev pri decentraliziranih delih programa)

Kako dolgo hranimo vaše podatke?
Podatki bodo spremenjeni v anonimne 10 let po izboru zadnjega kroga projektov, podprtih v okviru
trenutnega programa Erasmus+ (2014-2020), torej do konca leta 2030.

Kako lahko dostopite do svojih osebnih podatkov, preverite, ali so točni, ter jih po
potrebi popravite?
Po definiciji imate pravico, da v prijavni obrazec sami vnesete vse zahtevane podatke. Vaša
odgovornost je, da so vse navedene informacije točne.
Po prijavnem roku lahko po potrebi:
zahtevate kopijo podatkov, vnesenih v prijavne obrazce;
pošljete ustrezni nacionalni agenciji morebitne spremembe posredovanih podatkov;
zahtevate preklic ali blokiranje vaših podatkov. Prosimo, upoštevajte, da bo vašemu zahtevku
ugodeno le, če bo ta upravičen glede na pogoje 5. člena Uredbe (EC) N° 45/2001.
Vsak tovrstni zahtevek mora biti posredovan po navadni ali elektronski pošti na naslov nacionalne
agencije, odgovorne za upravljanje vaše prijave.

Kateri varnostni ukrepi preprečujejo zlorabo ali nepooblaščen dostop do vaših
informacij?
Podatki so zaščiteni tako s strani Evropske komisije (s številnimi varnostnimi ukrepi Komisije za zaščito
integritete in zaupnosti elektronskih virov institucije) kot tudi s strani odgovorne nacionalne agencije (s
predpisi posameznih držav).
Tiskane različice prijavnih dokumentov hranijo nacionalne agencije do njihovega uničenja.

Kam se lahko obrnete z morebitnimi vprašanji ali pritožbami?
Na prvi stopnji lahko stopite v stik z nacionalno agencijo, ki upravlja vašo prijavo (seznam nacionalnih
agencij je na voljo na http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm).
Poleg tega pa se lahko obrnete tudi na:

Enoto B4 "Koordinacija programa ERASMUS+" pri Generalnem direktoratu za izobraževanje in
kulturo (DG EAC) Evropske komisije: eac-unite-b4@ec.europa.eu
Koordinatorjem za varovanje podatkov pri DG EAC: eac-data-protection@ec.europa.eu
Uradno osebo pri Evropski komisiji za varstvo podatkov: data-protection-officer@ec.europa.eu
Ter/ali:
Organom, ki je odgovoren za varovanje podatkov v vaši državi (seznam nacionalnih organov za
varovanje podatkov je na voljo na
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/index_en.htm).

Možnost pritožbe
V primeru spora, lahko svojo pritožbo naslovite na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov
(EDPS): http://www.edps.europa.eu

