Izjava o varstvu osebnih podatkov:
Obdelava osebnih podatkov v okviru natečaja EESO za podelitev
nagrade za solidarnost civilne družbe
Za obdelavo osebnih podatkov, zbranih v okviru natečaja EESO za podelitev nagrade za solidarnost
civilne družbe (prijava, presoja, promocija, podelitev), se uporablja Uredba (EU) 2018/1725.
1. Kdo je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov?
Za obdelavo osebnih podatkov je (kot upravljavec) odgovoren Evropski ekonomsko-socialni odbor.
Pristojna služba:
Direkcija D za komuniciranje in medinstitucionalne odnose
Direktor
Evropski ekonomsko-socialni odbor
Rue Belliard 99–101
B–1040 Bruxelles
E-naslov: EESCprize@eesc.europa.eu
2. Kaj je namen obdelave?
Vaši osebni podatki se zbirajo in obdelujejo za namene izbora nagrajencev, podelitve in promocije
nagrade EESO za solidarnost civilne družbe.
3. Kakšna je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov?
Osebni podatki se obdelujejo na podlagi člena 5(1)(a) Uredbe (EU) 2018/1725, saj je to potrebno za
opravljanje nalog EESO.
Nekateri osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve (člen 5(1)(d) Uredbe (EU) 2018/1725).
Vaši osebni podatki se obdelujejo tudi na podlagi člena 5(1)(b) te uredbe, da se zagotovi skladnost s
finančno uredbo EU (Uredba (EU, Euratom) 2018/1046).

4. Kateri osebni podatki se obdelujejo?
Obdelujejo se naslednji osebni podatki:







ime,
funkcija,
kontaktni podatki (kontaktna oseba, e-naslov, številka telefona ali faksa, naslov, ime
organizacije, država prebivanja, internetni naslov),
identifikacijska številka za DDV, matična številka organizacije, številka potnega lista, številka
osebne izkaznice,
podatki in dokazila v zvezi z merili za izključitev in pogoji za prijavo,
častna izjava, da kandidat ni v enem od stanj izključitve, navedenih v finančni uredbi.

V posebnih primerih se od kandidatov zahteva, da EESO pošljejo naslednje podatke:





dokazila k častni izjavi (potrdila o plačilu davkov in prispevkov za socialno varnost, izpisek iz
kazenske evidence/potrdilo o nekaznovanosti, kopijo osebne izkaznice ali potnega lista itd.),
podatke o pravni osebi kandidata in dokazila,
podatke o bančnem računu (oznaki IBAN in BIC), bančni izpisek,
fotografije oziroma videoposnetke o pobudi/projektu/programu, predlaganem za nagrado.

5. Kdo so prejemniki ali vrste prejemnikov vaših osebnih podatkov?
Za zgoraj navedeni namen imajo oziroma lahko pridobijo dostop do navedenih osebnih podatkov
naslednje osebe:






uslužbenci EESO, zadolženi za vodenje natečajnega postopka;
člani ocenjevalnega odbora, vključno z zunanjimi strokovnjaki in ocenjevalci, ki v imenu EESO
presojajo prijave;
pogodbeni izvajalci, ki jih EESO najame za upravljanje in promocijo natečaja. Podrobneje: če
ste uvrščeni v ožji izbor za nagrado, lahko dobijo pogodbeni izvajalci EESO, zadolženi za
pripravo besedila ali videoposnetka o nagradi in/ali za promocijo nagrade in kandidatov iz
ožjega izbora, dostop do naslednjih osebnih podatkov: ime in kontaktni podatki
organizacije/posameznika, ki izvaja pobudo, projekt ali program iz ožjega izbora; ime pobude,
projekta ali programa, ki je v ožjem izboru za nagrado. Če ste povabljeni na podelitev nagrade,
lahko dobijo pogodbeni izvajalci/gospodarski subjekti, ki so v imenu EESO pristojni za vaše
potovanje in namestitev, poleg zgoraj navedenih podatkov tudi dostop do številke in/ali kopije
vaše osebne izkaznice/potnega lista;
javnost. Če boste prejeli nagrado EESO, bodo osebni podatki, navedeni v nadaljevanju, javno
objavljeni (med drugim v sporočilih za javnost, na spletu in/ali v družbenih medijih), saj je
EESO dolžan objaviti informacije o zmagovalcih natečaja, ki se financira s sredstvi iz proračuna
Evropske unije. Ti podatki so: ime in kontaktni podatki organizacije/posameznika, ki izvaja
nagrajeno pobudo, projekt ali program; naziv pobude, projekta ali programa; višina podeljene
nagrade. Objavljene bodo tudi fotografije in videoposnetki, ki se nanašajo na podelitev nagrade
ter nagrajene pobude, projekte ali programe. EESO lahko objavi tudi imena kandidatov






6.

(organizacije ali posamezniki), ki niso prejeli nagrade, ter ime in vsebino dejavnosti, s katerimi
se ukvarjajo, državo prebivanja ali registracije ter enotni naslov njihovega uradnega spletnega
mesta ali javnega profila. Morebitni drugi podatki kandidatov, ki niso prejeli nagrade, se lahko
objavijo le s pisno privolitvijo takšne organizacije/posameznika, dano na podlagi informacij;
pravna služba EESO in pristojna sodišča v primeru spora;
osebe in organi, ki opravljajo naloge nadzora, revizije ali inšpekcije pri uporabi prava Evropske
unije (npr. interna revizija, komisija za finančne nepravilnosti iz člena 93 finančne uredbe,
posebna komisija za izključitev iz člena 143 finančne uredbe, Evropski urad za boj proti
goljufijam – OLAF);
zaradi zaščite finančnih interesov Unije se lahko vaši osebni podatki predajo službam za
notranjo revizijo, Evropskemu računskemu sodišču ali Evropskemu uradu za boj proti
goljufijam ter prenašajo med odredbodajalci EESO in organov EU.

Ali se vaši osebni podatki posredujejo tretji državi (ki ni članica EU) ali mednarodni
organizaciji?

Vaši osebni podatki se ne posredujejo državi, ki ni članica EU, ali mednarodni organizaciji.
7. Kako lahko uveljavljate svoje pravice?
Pravico imate zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek,
izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
Kjer je primerno, imate pravico nasprotovati obdelavi svojih osebnih podatkov. Svojo privolitev lahko
tudi kadar koli umaknete.
Izrecno želimo opozoriti na posledice zahtevka za izbris, nasprotovanja obdelavi svojih podatkov ali
umika privolitve, saj to lahko privede do spremembe pogojev natečaja in izključitve.
Vprašanja lahko naslovite na: EESCprize@eesc.europa.eu. Obravnavana bodo v 15 delovnih dneh.
Pravico imate, da se pritožite pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu),
če menite, da so bile pravice, ki jih imate v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725, kršene kot posledica
obdelave vaših osebnih podatkov v EESO.
8. Koliko časa se vaši osebni podatki hranijo?





Datoteke, ki se nanašajo na natečajne postopke, vključno z osebnimi podatki, se v pristojni
službi hranijo do konca postopka in nato v arhivu najmanj 5 let od datuma, ko Evropski
parlament podeli razrešnico za proračunsko leto, na katero se nanaša izplačilo nagrade (glej člen
75 finančne uredbe). Podatki neizbranih kandidatov se hranijo le 5 let po podelitvi nagrade.
Do konca morebitne revizije, upravne ali sodne preiskave, če se je katera od njih začela pred
koncem zgoraj navedenega obdobja.
Po izteku navedenih obdobij se datoteke o natečaju, ki vsebujejo osebne podatke, lahko vzorčijo
za nadaljnjo hrambo v zgodovinskem arhivu EU. Nevzorčene datoteke se uničijo.

9.

Ali se zbrani osebni podatki uporabljajo za avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno
s profiliranjem?

EESO vaših osebnih podatkov ne bo uporabljal za avtomatizirano sprejemanje odločitev o vas.
„Avtomatizirano sprejemanje odločitev“ je opredeljeno kot odločanje, ki ga ne nadzoruje človek.
10. Se bodo vaši podatki dodatno obdelovali za namen, ki ni tisti, za katerega so bili pridobljeni?
Ne. Če bo to potrebno, vas bo EESO prosil za pisno privolitev na podlagi informacij.
11. Na koga se lahko obrnete z vprašanji ali pritožbami?
Z morebitnimi dodatnimi vprašanji o obdelavi vaših osebnih podatkov se obrnite na enoto, pristojno za
obdelavo vaših osebnih podatkov (EESCprize@eesc.europa.eu). Kadar koli se lahko obrnete tudi na
pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v EESO (data.protection@eesc.europa.eu) in/ali na Evropskega
nadzornika za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).
_____________

