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EVROPSKA KOMISIJA 
 

 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

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

njihovem varstvu 

Postopek obdelave: Enotna točka dostopa do financiranja EU 

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

podjetništvo ter mala in srednja podjetja, Enota C1 – Dostop do financiranja (v nadaljnjem 

besedilu: „Enota C1 GD GROW“ ali „upravljavec podatkov“) 
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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 vaše osebne podatke obdelujemo, 

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

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

opredeljeni tudi kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko 

uveljavljate svoje pravice, ter pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika 

za varstvo podatkov. 

V nadaljevanju so navedene informacije v zvezi s postopkom obdelave podatkov „enotna točka 

dostopa do financiranja EU“, ki ga izvaja upravljavec podatkov. 

2. Zakaj in kako obdelujemo osebne podatke? 

Upravljavec podatkov ob podpori zunanjega izvajalca zbira, uporablja in objavlja vaše kontaktne 

podatke podjetja, vključno z nekaterimi osebnimi podatki, na javnem spletišču 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.SLV&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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access2finance.eu, da bi podjetjem pomagal stopiti v stik s finančnimi posredniki EU, da bi lahko 

zaprosili za financiranje EU.   

To spletišče lahko zbira osebne podatke prek piškotkov 

[https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm] na podlagi privolitve.  

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

3. Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke? 

Vaše osebne podatke obdelujemo iz naslednjih razlogov: 

– za izpolnjevanje pravne obveznosti, ki velja za upravljavca (člen 5(1)(b) Uredbe (EU) 
2018/1725), zlasti členov 63 in 154 finančne uredbe EU (EU, Euratom) 201/1046, ki zahteva 
zagotovitev prepoznavnosti ukrepa Unije in subjektov, pooblaščenih za izvrševanje sredstev 
Unije, ali 

– ker ste privolili v obdelavo svojih osebnih podatkov za objavo kontaktnih podatkov, in sicer z 
jasnim pritrdilnim dejanjem s podpisom privolitvenega obrazca. Privolitev v ta namen oziroma 
namene lahko kadar koli prekličete s pisnim obvestilom na e-naslov GROW-C1@ec.europa.eu.  

4. Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo? 

Za izvajanje tega postopka obdelave upravljavec ob podpori zunanjega izvajalca na javnem 
spletišču vaše institucije zbira vaše kontaktne podatke podjetja z logotipom vaše institucije in 
obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov:  

 e-naslov in telefonsko številko, ki se v nekaterih primerih nanašata na fizično osebo. 
 
5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke? 

Upravljavec podatkov hrani vaše osebne podatke samo toliko časa, kolikor je potrebno za 
izpolnitev zgoraj navedenega namena. Obdobje hrambe za vsako posamezno kategorijo 
obdelanih osebnih podatkov:  

Kontaktni podatki finančnih posrednikov se obdelujejo od začetka do konca obdobja 
razpoložljivosti ali naložbe finančnega produkta, podprtega s finančnim instrumentom EU. V 
skladu s seznamom hrambe dokumentov Komisije SEC(2012)713 je obdobje hrambe podatkov 
za posredno centralizirano upravljanje programov, finančnih instrumentov in pilotnih projektov 
deset let. Vendar bomo osebne podatke posodobili ali izbrisali, če ne bodo več točni, zlasti če bo 
kontaktna oseba spremenila ali preklicala svojo privolitev. 

6. Kako varujemo vaše osebne podatke? 

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (kontaktni podatki finančnih posrednikov EU) se 

shranjujejo na strežnikih Evropske komisije ali njenih pogodbenih izvajalcev. 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. 

Pogodbene izvajalce Komisije zavezujejo posebna pogodbena klavzula, ki velja za vse postopke 

obdelave vaših podatkov v imenu Komisije, in obveznosti glede zaupnosti, ki izhajajo iz uporabe 

splošne uredbe o varstvu podatkov v državah članicah EU (Uredba (EU) 2016/679). 

Komisija je za varstvo vaših osebnih podatkov uvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe. 

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

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

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32016R0679
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ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov zgolj na pooblaščene osebe z 

legitimno potrebo po seznanitvi za namene tega postopka obdelave podatkov. 

 

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

Dostop do vaših osebnih podatkov ima osebje Komisije, odgovorno za ta postopek obdelave, in 

pooblaščeno osebje v skladu z načelom „potrebe po seznanitvi“. To osebje zavezujejo zakonski 

in po potrebi dodatni dogovori o zaupnosti. 

Dostop do osebnih podatkov bo posredovan zunanjemu izvajalcu, ki Evropski komisiji pomaga 

pri zbiranju, uporabi in objavi vaših osebnih podatkov na spletišču access2finance.eu. 

Kontaktni podatki se z vašo privolitvijo lahko objavijo na spletišču, da vas lahko podjetja, ki 

zaprosijo za financiranje EU, kontaktirajo.  

Piškotki  

 

Piškotki so kratke besedilne datoteke, ki jih na uporabnikovi napravi (kot je računalnik, 

tablica ali telefon) shrani obiskano spletno mesto. Piškotki se uporabljajo za tehnično 

delovanje spletnega mesta (funkcionalni piškotki) ali za zbiranje statističnih podatkov 

(analitični piškotki). 

Piškotki, ki jih Komisija uporabi v ta namen na vaši napravi, bodo zajeti s politiko 

Komisije glede piškotkov, ki je na voljo na: 

https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm. 

Ko obiščete spletno mesto [www.access2finance.eu], zgodovino brskalnika vašega 

obiska hranimo največ 13 mesecev. Te informacije bodo nato izbrisane. Podatki se 

zbirajo, združujejo in anonimizirajo v podatkovnem centru Evropske komisije ob 

ustreznih varnostnih ukrepih. 

Piškotke hrani Europa Analytics, skupna storitev, ki meri uspešnost in učinkovitost 

spletišč Evropske komisije na portalu EUROPA. Več informacij je na voljo v evidenci 

obdelave DPR-EC-00685 (Europa Analytics). 

Omogočanje piškotkov ni nujno potrebno za delovanje spletnega mesta, vendar 

pripomore k učinkovitejšemu brskanju. Piškotke lahko izbrišete ali blokirate, vendar 

potem nekateri elementi spletnega mesta morda ne bodo delovali, kot je bilo 

predvideno. 

Informacije, zbrane s piškotki, se ne uporabljajo za identifikacijo posameznikov, na 

katere se nanašajo osebni podatki, in podatki o brskalnih navadah so v celoti pod 

nadzorom Komisije. Ti piškotki se ne uporabljajo za druge namene, razen tistih, ki so 

tukaj navedeni. 

Če želite svoje osebne podatke izključiti iz naših anonimiziranih združenih statističnih 

podatkov, lahko to storite na naši spletni strani o piškotkih. Zlasti lahko piškotke 

nadzirate in/ali izbrišete, če to želite. 

V skladu s členom 3(13) Uredbe (EU) 2018/1725 javni organi (npr. Računsko sodišče, Sodišče 

EU), ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posamezne poizvedbe v skladu s pravom Unije 

ali pravom države članice, ne veljajo za uporabnike osebnih podatkov. Obdelava teh podatkov s 
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strani teh javnih organov poteka v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov v skladu z 

namenom obdelave. 

Zbrane informacije se ne bodo posredovale tretjim osebam, razen v obsegu in za namene, 

zahtevane z zakonodajo. 

8. Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate? 

Kot „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“, imate posebne pravice v skladu s 

členi 14–25 poglavja III Uredbe (EU) 2018/1725, zlasti pravico do dostopa, popravka, izbrisa ali 

omejitve obdelave osebnih podatkov. Kadar je primerno, imate tudi pravico nasprotovati 

obdelavi ali pravico do prenosljivosti podatkov. 

Pravico do ugovora glede obdelave vaših osebnih podatkov, ki je bila zakonito izvedena v skladu 
s členom 5(1)(a), lahko uveljavite na podlagi razlogov, ki so povezani z vašimi osebnimi 
okoliščinami. 
 

Privolili ste, da osebne podatke posredujete v aktualno obdelavo upravljavcu podatkov. 

Privolitev lahko kadar koli prekličete, tako da obvestite upravljavca podatkov na e-naslov 

GROW-C1@ec.europa.eu. Preklic privolitve ne bo vplival na zakonitost obdelave, izvedene pred 

preklicem privolitve. 

Za uveljavljanje pravic se obrnite na upravljavca podatkov oziroma v primeru spora na 

pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Po potrebi se lahko obrnete tudi na Evropskega 

nadzornika za varstvo podatkov. Njihovi kontaktni podatki so navedeni v razdelku 9 v 

nadaljevanju. 

Če želite uveljavljati svoje pravice v okviru enega ali več specifičnih dejanj obdelave, te jasno 

navedite v svojem zahtevku (navedite evidenčno številko, kot je opredeljeno v razdelku 10 v 

nadaljevanju). 

Zahteve za dostop do osebnih podatkov bodo obravnavane v enem mesecu. Vse druge zgoraj 
navedene zahteve bodo obravnavane v 15 delovnih dneh. 

9. Kontaktne informacije 

– Upravljavec podatkov 

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

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

upravljavca podatkov: Evropska komisija, GD GROW, Enota C1 – Dostop do financiranja, e-

naslov: GROW-C1@ec.europa.eu  

– 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). 

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
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10. Kje je mogoče poiskati podrobnejše informacije? 

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

priglašenih postopkov obdelave osebnih podatkov s strani Komisije. Do registra lahko dostopate 

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

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

referenčno oznako: DPR-EC-00770. 

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

