
 
 
 
 
 

Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov – projekti, predloženi v okviru  
evropske solidarnostne enote – podatki, ki se hranijo in obdelujejo v e-

obrazcih 
 
 
Ta izjava se nanaša na upravljanje vlog, predloženih v okviru evropske solidarnostne enote. Ker 
navedene vloge vsebujejo osebne podatke posameznikov, se v zvezi z njihovo objavo in obdelavo 
uporabljajo določbe Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018. 
V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov je razloženo, kako se vaši osebni podatki uporabljajo v 
zadevnem sistemu in kako je poskrbljeno za njihovo zaščito. 

 

Kakšen je namen zbiranja podatkov? 
 
Podatki se zbirajo z namenom: 

 identifikacije prijaviteljev, ki zaprosijo za nepovratna sredstva EU za projekt v okviru evropske 
solidarnostne enote; 

 upravljanja izbirnih postopkov za vloge za projekte v okviru evropske solidarnostne enote; 
 priprave anonimnih statističnih podatkov o prijaviteljih, promocijskih partnerjih, udeležencih in 

projektih; 
 izpolnjevanja obveznosti in odgovornosti v zvezi s spremljanjem, ocenjevanjem in poročanjem, 

določenih v uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske solidarnostne enote; 
 prenosa podatkov v sistem spletne jezikovne podpore, da se omogoči upravljanje licenc za 

jezikovno izobraževanje udeležencev;  
 razširjanja rezultatov projektov z ustreznimi orodji informacijske tehnologije (platforma 

projektnih rezultatov evropske solidarnostne enote), pri čemer bodo kontaktni podatki 
kontaktnih oseb objavljeni zgolj z njihovo nedvoumno privolitvijo; 

 prikaza informacij o organizacijah z znakom kakovosti na evropskem mladinskem portalu, pri 
čemer bodo kontaktni podatki kontaktnih oseb objavljeni zgolj z njihovo nedvoumno privolitvijo. 

Evropska komisija in strukture, odgovorne za izvajanje evropske solidarnostne enote, zbranih podatkov 
ne bodo obdelovale za kakršen koli drug namen, ki ni naveden zgoraj. 
 

Kateri osebni podatki se obdelujejo? 
 
Vsi osebni podatki, ki so vključeni v prijavnem obrazcu in se v njem zahtevajo, in nobeni drugi.  
 

Katere osebne podatke zbiramo v e-obrazcih?  
 
 Kontaktne podatke pravnih zastopnikov organizacij, ki predložijo vlogo ali so povezane s 

predlogom projekta, in kontaktnih oseb projekta (naziv, spol, ime, oddelek, funkcija, naslov, 
telefonska številka in elektronski naslov); 

 podatke o udeležencih, ki se prijavijo na solidarnostne projekte ali v njih sodelujejo (ime); 
 podatke glede izjem od standardnih stopenj, ki so upravičene zaradi posebnih potreb. 



S kakšnimi tehničnimi sredstvi obdelujemo vaše podatke? 
 
Zbiranje in obdelava podatkov potekata po standardih Evropske komisije za informacijske tehnologije 
in z njeno telekomunikacijsko infrastrukturo. Podatki se hranijo v osrednji podatkovni zbirki, ki jo 
upravlja Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo ter se nahaja v podatkovnem 
centru Evropske komisije v Luxembourgu, in v lokalnih podatkovnih zbirkah, ki jih upravljajo nacionalne 
agencije v posameznih sodelujočih državah. 
 

Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu se razkrijejo? 

 Notranje osebje nacionalnih agencij, pristojnih za upravljanje programa; 
 notranje osebje Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA); 
 imenovani strokovnjaki, pristojni za oceno vloge; 
 imenovano osebje v pristojnih enotah Evropske komisije v Generalnem direktoratu za 

izobraževanje, mladino, šport in kulturo (GD EAC), Generalnem direktoratu za zaposlovanje, 
socialne zadeve in vključevanje (GD EMPL) in Generalnem direktoratu za komuniciranje (GD 
COMM);  

 zunanji izvajalec, odgovoren za spletno jezikovno podporo. 

Nacionalna agencija države, ki izbere projekt, ima dostop do vaše vloge ves čas trajanja izbirnega 
postopka. Podatki, ki se nanašajo na vašo vlogo, se hranijo v podatkovni zbirki in se uporabljajo za 1) 
upravljanje življenjskega cikla projekta, vključno s spletno jezikovno podporo, 2) namene spremljanja, 
poročanja, ocenjevanja in revizije ter 3) širjenje informacij o projektih. Druge nacionalne agencije in 
službe Evropske komisije, pristojne za upravljanje evropske solidarnostne enote (GD EAC), tovrstne 
podatke lahko pregledujejo, ne morejo pa jih spreminjati. 

Vaši podatki se lahko razkrijejo tudi naslednjim službam, kadar je to potrebno za namene revizije: 
revizorjem Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo; Službi za notranjo 
revizijo (IAS); Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF); Računskemu sodišču; zunanjim 
revizorjem na nacionalni ravni (za vloge, predložene nacionalnim agencijam). 

Če organizacija vlogo po pomoti naslovi na nacionalno ali izvajalsko agencijo, ki ni pristojna za njeno 
obravnavo, nacionalna ali izvajalska agencija vlogo posreduje pristojnemu organu. 

Agencija pošiljateljica po posredovanju vaše vloge ne bo hranila vaše vloge ali katerih koli informacij 
ali osebnih podatkov, ki jih vloga vsebuje, ali kakor koli drugače imela dostopa do njih. 

Če je prijavitelj vlogo prvotno predložil izvajalski agenciji, vendar ne želi, da bi jo navedena agencija 
posredovala naprej, jo mora o tem čim prej obvestiti prek namenskega poštnega predala: EACEA-
SOLIDARITY-CORPS@ec.europa.eu. 
 

Kako dolgo hranimo vaše podatke? 
 
Podatki bodo anonimizirani deset let po izboru zadnjega kroga projektov, podprtih v okviru evropske 
solidarnostne enote (2018–2020), tj. do konca leta 2030. 

Kako lahko dostopate do svojih osebnih podatkov, preverite njihovo točnost in jih po 
potrebi popravite? 
 
Pri prijavnem obrazcu imate že po definiciji pravico, da sami vnesete vse zahtevane podatke. Poskrbeti 
morate za točnost vseh predloženih podatkov. 

Po roku za oddajo vloge lahko po potrebi: 

 zahtevate kopijo podatkov, ki ste jih navedli v svojem prijavnem obrazcu; 
 ustrezno agencijo obvestite o kakršnih koli spremembah v zvezi s predloženimi podatki; 



 zahtevate preklic ali blokiranje svojih podatkov. Upoštevajte, da bo v tem primeru vaš zahtevek 
sprejet zgolj, če je utemeljen na podlagi Uredbe (EU) 2018/1725; 

 potrdite ali prekličete soglasje za objavo svojih podatkov kot kontaktne osebe odobrenega 
projekta na platformi projektnih rezultatov evropske solidarnostne enote. 

Vse zahtevke je treba poslati po navadni ali elektronski pošti na naslov agencije, ki je pristojna za 
upravljanje vaše vloge. 
 

Kakšni so varnostni ukrepi za varstvo podatkov pred morebitno zlorabo ali nepooblaščenim 
dostopom? 
 
Podatke hranita Evropska komisija (pri čemer so zaščiteni s številnimi varnostnimi ukrepi, s katerimi 
Evropska komisija varuje celovitost in zaupnost digitalnih sredstev institucije) in odgovorna nacionalna 
agencija (pri čemer so zaščiteni z nacionalnimi predpisi). 

Vloge v tiskani obliki do njihovega uničenja hranijo nacionalne agencije. 
 

Na koga se lahko obrnete, če imate vprašanja ali pritožbe v zvezi z varstvom svojih osebnih 
podatkov? 
 
Najprej se lahko obrnete na agencijo, ki upravlja vašo vlogo. 

Nato se lahko (v navedenem vrstnem redu) obrnete na: 

 enoto GD EAC, ki upravlja nacionalne agencije: EAC-NA-COORDINATION@ec.europa.eu, 

 koordinatorja GD EAC za varstvo podatkov: eac-data-protection@ec.europa.eu, 
 pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri Evropski komisiji: data-protection-

officer@ec.europa.eu. 
 

Pritožba 
 
V primeru spora lahko pritožbo naslovite na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov: 

http://www.edps.europa.eu. 
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