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Izjava o zaštiti osobnih podataka prilikom njihove obrade u vezi s Fondom za MSP-
ove 

 
Zaštita vaše privatnosti vrlo je važna Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo 
(EUIPO ili Ured). Ured pridaje veliku pozornost poštovanju i zaštiti vaših osobnih podataka 
te osiguravanju vaših prava na privatnost. Sa svim osobnim podatcima, odnosno podatcima 
kojima se izravno ili neizravno otkriva vaš identitet postupat će se pošteno, zakonito i uz 
potrebnu pažnju. 
 
Postupak obrade podliježe Uredbi (EU) 2018/1725 Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. 
listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, 
tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju 
izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ. 
 
Informacije u ovoj obavijesti navode se u skladu s člancima 15. i 16. Uredbe (EU) 2018/1725. 
 
 
1. Kako se provodi obrada podataka i koja je njezina svrha? 
 
Ured prikuplja podatke i upravlja njima kako bi procijenio ispunjavaju li podnositelji zahtjeva 
uvjete za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava iz Fonda za MSP-ove te 
ocijenio sadržaj dostavljenih prijedloga s ciljem dodjele bespovratnih sredstava. 
 
Određeni su podatci potrebni za izvršenje dodjele bespovratnih sredstava, kao i za dobivanje 
povratnih informacija o usluzi, uključujući informacije o zadovoljstvu korisnika. 
 
Neki osobni podatci bit će obrađeni u svrhu promicanja sustave žigova EU-a i registriranih 
dizajna Zajednice (RCD), uključujući i usluge EUIPO-a. 
 
 
2. Koje osobne podatke obrađujemo? 
 
Osobni podatci koji se obrađuju mogu se odnositi na podnositelja prijave, njegove partnere i 
povezane subjekte, podizvođače i njihovo osoblje (fizičke i pravne osobe). Kategorije/vrste 
osobnih podataka koji se obrađuju su: 
 

• podatci za identifikaciju: 
o ime (ime, prezime, prethodno prezime) 
o naziv poduzeća 
o potpis osobe ili ovlaštenog zastupnika 
o titula, položaj, funkcije i odjel 
o podatci za kontakt (mrežno mjesto i e-adresa, broj telefaksa, poslovnog i/ili 

mobilnog telefona, službena poštanska adresa, država boravišta) 

• podatci o bankovnom računu (oznake IBAN i BIC), kopija bankovnog izvoda, PDV broj, 
potvrda o PDV-u, OIB, broj socijalnog osiguranja 

• izjava o ispunjavanju uvjeta i kriterija za odabir 

• opis usluga za koje se traže bespovratna sredstva (bez obzira na to odnose li se na 
IPPDA, prava intelektualnog vlasništva ili oboje) 

• podatci o zastupnicima (ime i e-adresa) 

• referentni broj Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava  
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• iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava 
 
 
3. Tko je odgovoran za obradu podataka? 
 
EUIPO je odgovoran za provedbu obrade osobnih podataka. 
 
EUIPO je odgovoran za provedbu ovog postupka obrade podataka. Obradom osobnih 
podataka upravljaju Odjel za korisnike, koji je odgovoran za ispunjavanje uvjeta, izvršenje, 
prikupljanje povratnih informacija o usluzi i razini korisničkog zadovoljstva, i promicanje 
Fonda za MSP-ove te Financijski odjel odgovoran za povrat sredstava na osnovi izjave o 
zaštiti osobnih podataka u postupcima javne nabave i dodjele bespovratnih sredstava.  
 
Ako je primjenjivo, vanjski stručnjaci i podizvođači koji pomažu Uredu u evaluacijama mogu 
dobiti pristup osobnim podatcima prema načelu nužnog poznavanja nakon što potpišu izjavu 
o povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa. 
 
 
4. Tko ima pristup vašim osobnim podatcima i komu se oni otkrivaju? 
 
S prikupljenim osobnim podatcima postupat će se povjerljivo te će ih isključivo u upravljačke 
i administrativne svrhe obrađivati samo ovlašteni članovi osoblja koji se bave postupcima 
javne nabave i dodjele bespovratnih sredstava, uključujući osoblje koje se bavi financijskim 
pitanjima i članovi Komisije za otvaranje i evaluaciju projektnih prijedloga.  
Osobni podatci pohranjeni su u sigurnim IT aplikacijama u skladu sa sigurnosnim 
standardima Ureda. 
 
Neki se osobni podatci također javno objavljuju u skladu sa zahtjevima iz članka 38. Uredbe 
(EU, Euratom) 2018/1046 o objavi informacija o ishodu postupaka dodjele bespovratnih 
sredstava. Objavljuju se sljedeći podatci: 
a) ime korisnika sredstava 
b) lokacija korisnika sredstava, odnosno: 

i. adresa primatelja ako je korisnik pravna osoba 
ii. regija na razini NUTS 2 ako je primatelj fizička osoba 

c) iznos za koji je preuzeta pravna obveza 
d) vrsta i svrha dodjele bespovratnih sredstava. 
 
Kako bismo poboljšali razinu usluge i ocijenili uspjeh Fonda za MSP-ove, sudionici postupka 
dodjele bespovratnih sredstava primit će poziv za sudjelovanje u anketi. Prikupljaju se samo 
odgovori na anketni upitnik i e-adrese sudionika. Anonimni rezultati ankete s povratnim 
informacijama mogu se objaviti na mrežnoj stranici EUIPO-a. Za više informacija pročitajte 
izjavu o zaštiti osobnih podataka. 
 
Nadalje, podatci se na zahtjev mogu prenijeti pravnim savjetnicima Ureda, Europskom 
revizorskom sudu, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), Internoj revizorskoj 
službi Ureda, Europskoj komisiji te Europskom sudu pravde.  
 
U skladu s Prilogom IV. Sporazumu o suradnji, osobni podatci dijele se s nacionalnim 
uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva u cilju informiranja, praćenja i izvještavanja o 
aktivnostima Fonda za MSP-ove. Podatci koji se prenose strogo su ograničeni na one koji 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/Procurement_and_Grants_procedure_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/Immediate_Feedback_and_other_surveys_en.pdf
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su potrebni za upravljanje postupkom dodjele bespovratnih sredstava, za službene istrage ili 
revizije. Nema prijenosa podataka izvan EU-a/EGP-a. 
 
Osobni podatci podnositelja prijave i zastupnika bit će podijeljeni s nacionalnim uredima za 
zaštitu intelektualnog vlasništva i s Europskom komisijom, u skladu s odredbama Poziva na 
dostavu prijedloga br. GR/001/22. 
 
 
5. Kako štitimo i čuvamo vaše podatke? 
 
Primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali i zaštitili 
vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, promjene, 
neovlaštenog otkrivanja ili pristupa tim podatcima. 
 
Svi osobni podatci povezani s upravljanjem korisničkim interakcijama obrađuju se s pomoću 
integriranog softvera za upravljanje odnosima s korisnicima koji podatke o korisnicima i 
njihovim interakcijama s Uredom prikuplja iz nekoliko izvora. 
 
Ured upotrebljava i druge sustave/baze podataka za pohranu podataka u sigurnom 
okruženju u skladu sa sigurnosnim standardima Ureda kao i posebne elektroničke mape 
kojima mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Odgovarajuće razine pristupa pojedinačno se 
odobravaju samo prethodno navedenim primateljima. 
 
Baza podataka zaštićena je lozinkom kroz sustav jedinstvene prijave i automatski je 
povezana s ID-om korisnika. E-evidencije čuvaju se na sigurnome mjestu kako bi se zaštitila 
povjerljivost i privatnost podataka koje sadrže. 
 
Svatko tko rukuje osobnim podatcima u kontekstu upravljanja korisničkim interakcijama u 
bilo kojoj fazi mora potpisati izjavu o povjerljivosti koja se čuva u mapi postupka. 
 
 
6. Kako možete pristupiti informacijama koje se odnose na vas i ispraviti ih prema 

potrebi? Kako možete primiti svoje podatke? Kako možete zatražiti brisanje 
svojih osobnih podataka ili ograničiti njihovu obradu / prigovoriti na njihovu 
obradu? 

 
Imate pravo pristupiti svojim osobnim podatcima, ispraviti ih, izbrisati i primiti te ujedno imate 
pravo ograničenja njihove obrade i prigovora na njihovu obradu kako je navedeno u člancima 
od 17. do 24. Uredbe (EU) 2018/1725. 
 
Ako želite provjeriti koje je osobne podatke u vaše ime pohranio voditelj obrade podataka i/ili 
promijeniti, ispraviti ili izbrisati podatke, molimo pošaljite izričiti pisani zahtjev ovlaštenom 
voditelju obrade podataka, ravnatelju Odjela za korisnike. Svaki zahtjev za ispravak osobnih 
podataka ocijenit će se u skladu sa zahtjevima za zaštitu podataka. 
 
No, pravo pristupa i pravo na ispravak podliježu ograničenjima prije roka za primanje 
zahtjeva, pri čemu je kontakt između Ureda i podnositelja zahtjeva zabranjen (ne dovodeći 
u pitanje iznimke u vezi s obrazloženjima ili ispravcima administrativnih pogrešaka). Pravo 
na ispravak ograničava se nakon što istekne vremenski rok za primanje zahtjeva za 
sudjelovanje u skladu s člankom 169. Uredbe (EU, EURATOM) 2018/1046. 
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Na vaš će se zahtjev odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a svakako u roku od mjesec 
dana od zaprimanja zahtjeva. Međutim, u skladu s člankom 14., stavkom 3. Uredbe 
(EU) 2018/1725, taj se rok može prema potrebi produljiti do dva mjeseca, uzimajući u obzir 
složenost i broj zahtjeva. Ured će vas o svakom takvom produljenju obavijestiti u roku od 
mjesec dana od primitka zahtjeva te će navesti razloge kašnjenja. 
 
 
7. Koja je pravna osnova za obradu vaših podataka? 
 
Osobni podatci obrađuju se u skladu sa sljedećim pravnim instrumentima: 
 
članak 5., stavak 1,. točka (a) Uredbe (EU) 2018/1725 u kojoj se navodi „obrada je nužna za 
izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji 
ili tijelu Unije“; članak 5., stavak 1., točka (b) Uredbe (EU) 2018/1725 u kojoj se navodi 
„obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade“ te članak 5., stavak 1., 
točka (c) Uredbe (EU) 2018/1725 u kojoj se navodi „obrada je nužna za izvršavanje ugovora 
koji je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja 
ugovora“. 
 
U svrhu provjere prihvatljivosti korisnika i izvršenja obaveza, osobni podatci obrađuju se u 
skladu s člankom 5., stavkom 1., točkom (a). 
 
U svrhu dobivanja povratnih informacija o usluzi, uključujući razinu zadovoljstva korisnika te 
u svrhu promicanja Fonda za MSP-ove, podatci se obrađuju u skladu s člankom 5., stavkom 
1., točkom (d). 
 
U svrhu povrata sredstava, podatci se obrađuju u skladu s člankom 5., stavkom 1., točkama 
(a), (b) i (c), kako je opisano u dokumentaciji o javnoj nabavi i zaštiti osobnih podataka. 
 
 
Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju u skladu sa sljedećim pravnim instrumentima: 
 

• Uredba br. BC-1-19 Odbora za proračun Ureda Europske unije za intelektualno 
vlasništvo od 10. srpnja 2019. u kojoj se navode financijske odredbe primjenjive na 
Ured („Financijska uredba“) 

• Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. 
o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni Uredaba 
(EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) 
br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke 
br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 
(„Financijska uredba“). 

• Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava 

• Poziv za dostavu prijedloga 
 
 
8. Koliko dugo čuvamo vaše podatke? 
 
Datoteke uspješnih prijedloga podliježu administrativnom razdoblju zadržavanja podataka u 
trajanju od sedam godina nakon potpisivanja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, u 
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skladu s pravilima i planom Ureda o zadržavanju financijskih datoteka. Razdoblje 
zadržavanja za neuspješne prijedloge traje do pet godina. 
 
Osobni podatci koji se odnose na pravne osobe čiji službeni naziv otkriva jednu ili više fizičkih 
osoba te koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ureda za oba postupka, uklonit će se dvije 
godine nakon kraja financijske godine u kojoj su bespovratna sredstva dodijeljena. 
 
 
9. Podatci za kontakt 
 
Sva pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka možete uputiti voditelju obrade 
podataka, ravnatelju Odjela za korisnike, na: DPOexternalusers@euipo.europa.eu. 
 
Možete se obratiti i službeniku za zaštitu podataka EUIPO-a na: 
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Ako niste dobili odgovarajući odgovor od voditelja obrade podataka i/ili službenika za zaštitu 

osobnih podataka, možete podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka na: 

edps@edps.europa.eu. 
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