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IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 
OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV V OKVIRU NATE ČAJA ZA NAGRADO 

CIVILNE DRUŽBE  
 

1. Ozadje in upravljavec podatkov 
 
Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) zbira in nadalje obdeluje osebne podatke, zato je 
dolžan spoštovati Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in 
organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov. 
 
Za obdelavo podatkov je odgovoren upravljavec: 
 

Peter Lindvald Nielsen 
vodja oddelka za komuniciranje 
Evropski ekonomsko-socialni odbor 
Rue Belliard 99–101, 1040 Bruselj 
e-naslov: civilsocietyprize@eesc.europa.eu 

 

2. Katere osebne podatke zbiramo in s kakšnim namenom, kakšna je pravna podlaga in 
katera tehnična sredstva pri tem uporabljamo? 

 

Vrste osebnih podatkov 
 
Zbiramo in nadalje obdelujemo osebne podatke kandidatov, ki lahko obsegajo naslednje: 
 

• 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, 
• informacije za presojanje meril o izpolnjevanju pogojev, 
• častna izjava, da kandidat ni v enem od stanj izključitve, navedenih v finančni uredbi. 
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EESO lahko od kandidatov tudi zahteva, da mu v nekaterih posebnih primerih pošljejo 
naslednje podatke, ki jih bo Odbor zbral in nadalje obdeloval: 
 

• dokazila k častni izjavi (potrdila o plačilu davkov in prispevkov za socialno varnost, 
izpisek iz kazenske evidence/potrdilo o nekaznovanosti 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. 
 

Namen 
 
Ko ustrezna služba prejme vašo prijavo, se vaši osebni podatki zbirajo in nadalje obdelujejo z 
namenom vodenja in upravljanja natečajnih postopkov v EESO. 
 

Pravna podlaga 
 
Obdelovanje osebnih podatkov temelji na naslednji pravni podlagi: 
 

• člen 5(a) Uredbe (ES) št. 45/2001: „obdelava [je] potrebna za opravljanje nalog, ki se 
izvajajo v javnem interesu na podlagi pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti ali 
drugih pravnih aktov, sprejetih na njihovi podlagi, ali pri zakonitem izvajanju javne 
oblasti, dodeljene instituciji ali organu Skupnosti ali tretji stranki, ki so ji posredovani 
podatki“; 

• člen 5(d) Uredbe (ES) št. 45/2001: „posameznik, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, [je] nedvoumno dal svojo privolitev“. 

 

Tehnična sredstva 
 
Vaše osebne podatke predložite z oddajo prijave oziroma kandidature. 
Podatki se zbirajo v datotekah, ki so shranjene v ločenem in zavarovanem sistemu. Podatke 
obdelujejo uslužbenci EESO, za obdelavo pa je odgovoren upravljavec podatkov. 
 

3. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se lahko razkrijejo? 
Za zgoraj navedeni namen imajo oziroma lahko pridobijo dostop do vaših osebnih 
podatkov naslednje osebe: 
 

• uslužbenci EESO, zadolženi za vodenje natečajnega postopka, 
• ocenjevalci, zadolženi za presojo prijav, 
• javnost. Če boste prejeli nagrado EESO, bodo osebni podatki, navedeni v nadaljevanju, 

javno objavljeni (med drugim v spletu oziroma v družbenih medijih), saj je EESO 
dolžan objaviti informacije o zmagovalcih natečaja, ki se financira s sredstvi iz 
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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 nagrajene pobude, projekte ali programe. 
EESO lahko v skladu s pravili natečaja objavi tudi imena kandidatov (organizacije ali 
posamezniki), ki niso prejeli nagrade, in dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo. Morebitni 
drugi podatki kandidatov, ki niso prejeli nagrade, se lahko objavijo le s pisnim 
dovoljenjem takšne organizacije/posameznika, danim na podlagi informacij. 

• 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 Unije. 

 

4. Kako varujemo in ščitimo vaše podatke? 
 
Zbrani osebni podatki in vse povezane informacije so shranjeni v prostorih in računalniških 
strežnikih EESO. Do teh prostorov in strežnikov imajo dostop samo pooblaščeni uslužbenci 
EESO. 
 

5. Kako lahko preverite, spremenite ali izbrišete svoje podatke? 
 
Do svojih osebnih podatkov imate pravico dostopati, popraviti morebitne nepravilnosti ali 
osebne podatke dopolniti, blokirati (pod določenimi pogoji) obdelavo svojih osebnih 
podatkov, ugovarjati obdelavi svojih podatkov in zahtevati izbris svojih osebnih podatkov (če 
se obdelujejo nezakonito). Vprašanja lahko naslovite na upravljavca podatkov, ta pa jih bo 
obravnaval v 15 delovnih dneh. 
 
Izrecno želimo opozoriti na posledice zahtevka za izbris, ki lahko privede do spremembe 
pogojev natečaja in izključitve. 
 

6. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke? 
 
Vaše osebne podatke hranimo takole: 
 

• datoteke, ki se nanašajo na natečajne postopke, vključno z osebnimi podatki, se v 
pristojni službi hranijo do konca postopka in nato v arhivu 10 let po podelitvi nagrade; 
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. 
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7. Kontakt 
 
Z morebitnimi dodatnimi vprašanji o obdelavi vaših osebnih podatkov se lahko obrnete na 
upravljavca podatkov (civilsocietyprize@eesc.europa.eu). 
 

8. Pritožba 
 
Kadar koli se lahko obrnete tudi na uradno osebo za varstvo podatkov v EESO 
(data.protection@eesc.europa.eu) oziroma na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov 
(edps@edps.europa.eu). 
 

_____________ 
 


