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EVROPSKA KOMISIJA 
 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov zagotavlja informacije o obdelavi in varstvu osebnih 

podatkov. 

Postopek obdelave podatkov: obdelava osebnih računov in prošenj za evropsko poklicno 

izkaznico (EPC) 

Upravljavec podatkov: Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, 

podjetništvo ter mala in srednja podjetja, Enota E.4 – Spodbujanje skladnosti (v nadaljnjem 

besedilu: „enota E.4 GD GROW“ ali „upravljavec podatkov“) 

Referenčna oznaka: DPR-EC-00373 
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1. Uvod 

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je zavezana varstvu vaših osebnih podatkov 

in spoštovanju vaše zasebnosti. Komisija zbira in nadalje obdeluje osebne podatke v skladu z 

Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in 

o prostem pretoku takih podatkov (ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 45/2001). 

V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov je pojasnjeno, zakaj osebne podatke obdelujemo, kako 

vse predložene osebne podatke zbiramo, z njimi ravnamo in jih varujemo, kako te informacije 

uporabljamo ter katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. V njej so navedeni tudi 

kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko uveljavljate svoje 

pravice, pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.  

Informacije v zvezi s postopkom obdelave podatkov „osebnih računov in prošenj za evropsko 

poklicno izkaznico (EPC)“, ki jo izvaja upravljavec podatkov, so navedene spodaj. 

2. Zakaj obdelujemo osebne podatke in kako 

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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Evropska poklicna izkaznica je elektronski postopek za izpolnitev upravnih formalnosti v zvezi s 
priznavanjem poklicnih kvalifikacij v državi EU/EGP, v kateri želite stalno delati (država 
gostiteljica), oziroma izpolnjevanje pogojev za začasno ali občasno opravljanje dejavnosti v tej 
državi v skladu z Direktivo 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij. 

Upravljavec podatkov obdeluje vaše osebne podatke, da omogoči pridobitev evropske poklicne 

izkaznice prek spletnega orodja EPC. Prosilci za evropsko poklicno izkaznico morajo najprej 

ustvariti račun v sistemu EU Login (avtentikacijski storitvi Evropske komisije). Račun EU Login 

omogoča varen dostop do računa EPC, kjer prosilci vpišejo osebne in kontaktne podatke in 

urejajo svoje prošnje EPC. Izjava o varstvu osebnih podatkov EU Login je na voljo na: 

https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html.  

Ko oddajo prošnjo, se ta skupaj z osebnimi podatki po Informacijskem sistemu za notranji trg 

(IMI) prenese v obdelavo pristojnim organom. Prošnja se najprej po sistemu prenese 

imenovanemu organu v matični državi. Ko pristojni organ v matični državi preveri prošnjo, se ta 

po sistemu prenese imenovanemu organu v državi gostiteljici. Če imenovani pristojni organ 

matične države iz podatkov v prošnji ugotovi, da mora prošnjo obravnavati neki drug organ 

matične države v sistemu IMI, prošnjo ustrezno preusmeri. 

Obdelavo osebnih podatkov v sistemu IMI urejata uredba IMI  in DPR-EC-00373. 

Vaši podatki ne bodo uporabljeni za samodejno sprejemanje odločitev, vključno s profiliranjem. 

Vaši osebni podatki so shranjeni na strežnikih Evropske komisije. 

3. Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov v okviru evropske poklicne izkaznice:  

 člen 4b(1) in člen 4e Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij1  

 člen 3 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/983 o postopku za izdajo evropske poklicne 

izkaznice in uporabi mehanizma opozarjanja v skladu z Direktivo 2005/36/ES2 

 točka 2 Priloge k Uredbi (EU) št. 1024/2012 (uredba IMI) 

Poleg tega ob oddaji prošnje za evropsko poklicno izkaznico prek spletnega orodja izrecno 

soglašate z obdelavo vaših osebnih podatkov v sistemu IMI. 

Obdelava osebnih podatkov v postopku EPC je potrebna in zakonita po členu 5(1) (b) in (d) 

Uredbe (EU) 2018/1725. 

4. Katere osebne podatke zbiramo in nadalje obdelujemo 

Za ta postopek obdelave upravljavec podatkov zbira naslednje kategorije osebnih podatkov, ki ji 

navede prosilec (*označuje neobvezne podatke):  

 Ime, priimek, priimek ob rojstvu*, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo. 

 Osebni dokument (denimo številka osebne izkaznice ali potnega lista, datum poteka 
veljavnosti*). 

 Kontaktni podatki (e-naslov, telefonska številka, poštni naslov*, država prebivališča, 
želeni jezik za samodejna e-sporočila, govorjeni jeziki*). 

                                                 
1 UL L 255, 30. 9. 2005, str. 22 

2 UL L 159, 25. 6. 2015, str. 27 

https://www.cc.cec/cas/about.html
https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216&qid=1588942509046&from=EN
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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 Informacije v zvezi s posamično prošnjo EPC. V upravičenih primerih v zvezi z začasnim 
opravljanjem storitev po členu 7(2) Direktive 2005/36/ES lahko organi države 
gostiteljice zahtevajo podatke o zavarovanju in izjavo o znanju jezika*. 

 Zahtevana dokazila, ki jih lahko zahtevajo države članice v skladu z Direktivo 2005/36/ES 
in Izvedbeno uredbo EU 2015/983.  

Pristojni organi, ki obravnavajo prošnje EPC v sistemu IMI, lahko prošnji tudi sami dodajo 
nekatere osebne podatke z naslednjimi dokumenti: 

 zahtevana dokazila, ki jih izdajo sami 

 informacije o disciplinskih/kazenskih ukrepih, ki so povezani s prepovedjo ali omejitvijo 
opravljanja zadevne poklicne dejavnosti skladu s členom 4e Direktive 2005/36/ES in 
členom 10 Uredbe (EU) 2016/679, in sicer naslednje: zadevni poklic, nacionalni organ, ki 
je izdal sklep, država, v kateri je bil izdan sklep, narava/trajanje disciplinskega oz. 
kazenskega ukrepa (začasen/neomejen) 

5. Kako dolgo hranimo osebne podatke 

Vaše osebne podatke hranimo, dokler ne zahtevate izbrisa svojega osebnega računa EPC. Izbris 

računa lahko zahtevate kadarkoli na strani Moj račun v računu EPC.  

Če zahtevate izbris svojega računa in niste še oddali prošnje, sistem takoj izbriše vse vaše 

podatke.  

Če zahtevate izbris svojega računa in ste že oddali eno ali več prošenj, sistem vse prošnje in 

izdana potrdila EPC prekliče in pošlje samodejno obvestilo o tem zadevnim organom. Ko organi 

v sistemu IMI potrdijo vaš zahtevek za izbris računa, so vaši osebni podatki v sistemu IMI vidni še 

šest mesecev. Po tem roku sistem podatke blokira za 30 mesecev (podatki niso več dostopni v 

sistemu IMI) in jih nato popolnoma izbriše (v skladu z uredbo o sistemu IMI).  

Sistem IMI za statistične namene shrani samo anonimizirane prošnje EPC.  

Z izbrisom računa EPC ne izbrišete računa EU Login.  

Po izbrisu računa EPC lahko račun EU Login izbrišete prek povezave Moj račun na domači strani 

EU Login. 

6. Kako varujemo osebne podatke 

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (elektronska sporočila, dokumenti, podatkovne zbirke, 

naložene serije podatkov itd.) se shranjujejo na strežnikih Evropske komisije. Vsi postopki 

obdelave podatkov se izvajajo v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 

10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji. 

Komisija je za varstvo osebnih podatkov uvedla več tehničnih in organizacijskih ukrepov. 

Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo vprašanj spletne varnosti, tveganja 

izgube ali spremembe podatkov ali nepooblaščenega dostopa, pri čemer se upoštevata 

tveganje, ki ga predstavlja obdelava, in narava osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski 

ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov samo na pooblaščene osebe z 

legitimno potrebo po seznanitvi za namene tega postopka obdelave. 

Vsak uporabnik IMI mora poleg tega uvesti organizacijske varnostne ukrepe, ki jih za obdelavo 

osebnih podatkov določa nacionalna zakonodaja, kot je navedeno v DPR-EC-00373. 

7. Kdo ima dostop do osebnih podatkov in komu se razkrijejo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
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Račun EPC je oseben, zavarovan je z vašim računom EU Login, do katerega lahko dostopate 

samo vi z vašim e-naslovom in geslom. V primeru tehničnih težav v zvezi z računom EPC se lahko 

za pomoč obrnete na nacionalni center za pomoč uporabnikom.  

Ko oddate prošnjo EPC, se ta (skupaj z vašimi osebnimi podatki) po sistemu IMI prenese 

imenovanemu organu v vaši matični državi (glej DPR-EC-00373). Ko pristojni organ v matični 

državi preveri prošnjo, se ta po sistemu prenese imenovanemu organu v državi gostiteljici. Če 

imenovani pristojni organ iz podatkov v prošnji ugotovi, da mora prošnjo obravnavati neki drug 

organ v sistemu IMI, prošnjo ustrezno preusmeri.  

Organe imenujejo države članice v skladu s členom 4a(6) Direktive 2005/36/ES. Dostop do vaših 

osebnih podatkov v sistemu IMI imajo samo organi, ki neposredno obravnavajo vašo prošnjo. 

Podatki so sicer shranjeni na strežnikih Evropske komisije, toda Evropska komisija nima dostopa 

do vaših osebnih podatkov. 

Zbranih informacij ne bomo posredovali tretjim osebam, razen v obsegu in za namene, 

zahtevane z zakonom. 

8. Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate 

Kot „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“, imate v skladu s poglavjem III 

(členi 14–25) Uredbe (EU) 2018/1725 določene pravice, zlasti pravico do dostopa do svojih 

osebnih podatkov in njihovega popravka, če so netočni ali nepopolni. Kadar je ustrezno, imate 

pravico do izbrisa, omejitve obdelave in ugovarjanja obdelavi vaših osebnih podatkov ter 

pravico do prenosljivosti podatkov. 

Obdelavi svojih osebnih podatkov, ki se zakonito izvaja v skladu s členom 5(1)(b) Uredbe (EU) 

2018/1725, lahko ugovarjate iz razlogov, ki so povezani z vašimi osebnimi okoliščinami.  

Privolili ste, da boste upravljavcu predložili svoje osebne podatke za ta postopek obdelave. Kot 

je navedeno v razdelku 5 zgoraj, lahko privolitev kadar koli prekličete tako, da o tem obvestite 

upravljavca podatkov. Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave, izvedene pred preklicem 

privolitve. 

Do vseh osebnih podatkov dostopate neposredno prek svojega računa EPC in jih lahko sami tudi 

spreminjate, dokler ne oddate prve prošnje EPC. Ko prošnjo oddate, lahko sami spreminjate 

samo svoje kontaktne podatke. Če želite spremeniti druge osebne podatke, uporabite funkcijo 

„Zahtevaj posodobitev“ in zaprosite za to pristojne organe, ki obravnavajo vašo prošnjo.   

Več informacij o izbrisu osebnih podatkov je v 5. točki zgoraj.  

V primeru spora v zvezi z vašimi osebnimi podatki se obrnite na upravljavca podatkov oziroma 

pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri Evropski komisiji ali evropskega nadzornika za 

varstvo podatkov (kontaktni podatki so navedeni v 9. točki spodaj). 

9. Kontaktni podatki 

– Upravljavec podatkov 

Za uveljavljanje svojih pravic v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725, za pripombe, vprašanja, 

pomisleke ali pritožbe v zvezi z zbiranjem in uporabo svojih osebnih podatkov se obrnite na 

upravljavca podatkov: 

Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP, GD 

GROW, enota E.4 – Spodbujanje skladnosti – E-naslov: GROW-IMI@ec.europa.eu. 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
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– Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji 

V primeru nestrinjanja z upravljavcem podatkov se lahko za vprašanja v zvezi z obdelavo vaših 

osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo 

podatkov (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu). 

– Evropski nadzornik za varstvo podatkov 

Če menite, da je upravljavec podatkov z obdelavo vaših osebnih podatkov kršil vaše pravice iz 

Uredbe (EU) 2018/1725, se lahko pritožite pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov 

(edps@edps.europa.eu ali https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-

supervisor/complaints_en). 

10. Kje poiskati več informacij 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji vodi register vseh dokumentiranih in 

priglašenih postopkov obdelave osebnih podatkov s strani Komisije. Dostop do registra: 

http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Ta postopek obdelave podatkov se v registru pooblaščene osebe za varstvo podatkov vodi pod 

referenčno oznako: DPR-EC-00373. 

mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
http://ec.europa.eu/dpo-register

