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Izjava o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi s skladom za MSP 
 
Varstvo vaše zasebnosti je velikega pomena za Urad Evropske unije za intelektualno lastnino 
(v nadaljnjem besedilu: EUIPO ali Urad). Urad je zavezan k spoštovanju in varstvu vaših 
osebnih podatkov ter zagotavljanju vaših pravic, ki jih imate kot posamezniki, na katere se 
nanašajo podatki. Vse osebne podatke, zlasti podatke, ki vas neposredno ali posredno 
identificirajo, bomo obdelovali pošteno, zakonito in skrbno. 
 
To dejanje obdelave mora biti 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 ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES. 
 
Informacije v tem sporočilu so podane v skladu s členoma 15 in 16 Uredbe (EU) 
št. 2018/1725. 
 
 
1. Kakšna sta narava in namen dejanj obdelave? 
 
Urad zbira in obdeluje podatke, da lahko oceni ustreznost vložnikov za sodelovanje v 
postopku za dodelitev nepovratnih sredstev iz sklada za MSP in oceni vsebino oddanih 
predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev. 
 
Določeni podatki so potrebni za dodelitev nepovratnih sredstev in za namene pridobitve 
povratnih informacij o storitvi, vključno s stopnjami zadovoljstva. 
 
Osebni podatki ne bodo uporabljeni pri kakršnem koli avtomatskem odločanju, vključno s 
profiliranjem. 
 
 
2. Katere osebne podatke obdelujemo? 
 
Obdelani osebni podatki se lahko nanašajo na vložnika, njihove partnerje in povezane 
subjekte, podizvajalce in njihovo osebje (fizične in pravne osebe). Kategorije/vrste obdelanih 
osebnih podatkov: 
 

• identifikacijski podatki: 
o ime (ime, priimek, prejšnji priimek); 
o ime podjetja; 
o podpis osebe ali pooblaščenega predstavnika; 
o naziv, položaj, funkcije in oddelek; 
o kontaktni podatki (spletno mesto in elektronski naslov, faks, telefonska številka 

službenega in/ali mobilnega telefona, uradni poštni naslov, država prebivališča); 

• referenca bančnega računa (kodi IBAN in BIC), kopija bančnega izpiska, številka za 
DDV, potrdilo o identifikacijski številki za DDV, matična številka zavarovanja; 

• izjava o ustreznosti in izpolnjevanju izbirnih pogojev; 

• opis storitev, za katere se zahtevajo nepovratna sredstva (IPPDA ali pravice 
intelektualne lastnine ali oboje). 
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3. Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov? 
 
Obdelava osebnih podatkov se izvaja pod vodstvom urada EUIPO. 
 
Zbrani osebni podatki bodo obravnavani zaupno, obdelovali pa jih bodo le pooblaščeni 
uslužbenci, ki se ukvarjajo s postopki javnih naročil in dodeljevanja sredstev, vključno z 
uslužbenci, ki se ukvarjajo s finančnimi zadevami, in člani komisij za odpiranje in ocenjevanje 
zadev, izključno za vodstvene in upravne namene. Za obdelavo osebnih podatkov sta 
odgovorna oddelek za odnose s strankami in finančni oddelek, ki delujeta kot skupna 
upravljavca. Če je ustrezno, imajo lahko na podlagi potrebe po seznanitvi dostop do osebnih 
podatkov tudi zunanji strokovnjaki in izvajalci, ki pomagajo Uradu pri ocenjevanju vlog, po 
podpisu izjave o zaupnosti in odsotnosti navzkrižja interesov. 
 
 
4. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se podatki razkrijejo? 
 
Osebni podatki se shranjujejo v varnih informacijskih programih v skladu z varnostnimi 
standardi Urada. 
 
Nekateri osebni podatki se razkrijejo javnosti, da Urad izpolni obveznost v zvezi z objavo 
informacij o izidu postopkov dodeljevanja nepovratnih sredstev. Razkrijejo se naslednji 
podatki: 
a) ime in naslov upravičenca; 
b) kraj upravičenca, zlasti; 

i. naslov prejemnika, če je upravičenec pravna oseba; 
c) zakonito dodeljeni znesek; 
d) narava in namen nepovratnih sredstev. 
 
Udeleženci postopka dodelitve nepovratnih sredstev so pozvani k izpolnitvi ankete, s katero 
želimo izboljšati naše storitve in oceniti uspeh sklada za MSP. Zbiramo le njihove elektronske 
naslove in odgovore ankete. Anonimizirani rezultati ankete so lahko objavljeni na spletnem 
mestu urada EUIPO. Za anketo uporabljamo orodje LimeSurvey. Za dodatne informacije 
glejte posamezno izjavo o varstvu podatkov. 
 
Poleg tega se lahko na zahtevo podatki posredujejo pravnim svetovalcem urada EUIPO, 
Evropskemu računskemu sodišču, Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF), službi 
za notranjo revizijo pri uradu EUIPO in Sodišču EU. Nekateri osebni podatki se lahko 
posredujejo nacionalnim uradom za pravice intelektualne lastnine za namene preverjanja, ali 
so pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev izpolnjeni. Posredovani podatki so omejeni na 
podatke, ki so nujno potrebni za upravljanje postopka dodeljevanja nepovratnih sredstev ali 
za izvajanje uradnih preiskav ali revizij. 
 
 
5. Kako varujemo in ščitimo vaše informacije? 
 
Izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo in zaščito vaših osebnih 
podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, 
nepooblaščenim razkritjem ali dostopom. 
 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/LimeSurvey_en.pdf
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Vsi osebni podatki v zvezi z upravljanjem interakcij uporabnikov se obdelujejo s pomočjo 
vgrajene programske opreme za upravljanje odnosov s strankami, ki iz različnih virov 
obdeluje podatke o strankah in njihovim sodelovanjem z Uradom. 
 
Urad uporablja tudi druge sisteme/podatkovne zbirke, v katerih so podatki shranjeni v varnem 
okolju v skladu s standardi Urada ter v posebnih elektronskih mapah, dostopnih samo 
pooblaščenim osebam. Ustrezne ravni dostopa se dodelijo posamično le zgoraj navedenim 
prejemnikom. 
 
Podatkovna zbirka je zaščitena z geslom v okviru sistema enotne prijave in samodejno 
povezana z uporabniškim imenom. Elektronski zapisi so varno shranjeni, da se zavarujeta 
zaupnost in zasebnost podatkov, ki jih vsebujejo. 
 
Vse osebe, ki na kateri koli stopnji obravnavajo osebne podatke v okviru upravljanja interakcij 
uporabnikov, morajo podpisati izjavo o zaupnosti, ki se hrani v mapi v zvezi s postopkom. 
 
 
6. Kako lahko pridobite dostop do informacij, ki vas zadevajo, in jih po potrebi 

popravite? Kako lahko prejmete svoje podatke? Kako lahko zahtevate izbris 
svojih osebnih podatkov, omejite njihovo obdelavo ali ji ugovarjate? 

 
Kot je opisano v členih 17 do 24 Uredbe (EU) št. 2018/1725, imate pravico do dostopa do 
svojih osebnih podatkov ter njihovega popravka, izbrisa in prejema, pa tudi do omejitve 
njihove obdelave in ugovora zoper njo. 
 
Če želite preveriti, katere vaše osebne podatke hrani upravljavec, in/ali želite, da se ti osebni 
podatki spremenijo, popravijo ali izbrišejo, pošljite pooblaščenemu upravljavcu podatkov 
(direktorju oddelka za odnose s strankami) izrecno pisno zahtevo. Vsaka zahteva za 
popravek vaših osebnih podatkov bo ocenjena v skladu z zahtevami varstva osebnih 
podatkov. 
 
Za pravico do dostopa in popravka pa veljajo omejitve pred rokom za prejem zahtev za 
sodelovanje, kadar je prepovedan stik med Uradom in vložnikom (brez poseganja v izjeme 
pri pojasnilih ali popravljanju upravnih napak). Pravica do popravka je omejena po poteku 
roka za prejem prijav za sodelovanje v skladu s členom 169 Uredbe (EU, 
Euratom) 2018/1046. 
 
Upravljavec bo na zahtevo odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v 
enem mesecu po prejemu zahtevka. Vendar se lahko v skladu s členom 14(3) ta rok po 
potrebi podaljša za največ dva meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O 
morebitnem takem podaljšanju vas bo Urad obvestil v enem mesecu po prejemu zahteve, 
pri čemer bo navedel tudi razloge za zamudo. 
 
 
7. Kakšna je pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov? 
 
Osebni podatki se obdelujejo v skladu s členom 5(1)(a) Uredbe (EU) 2018/1725, ki določa, 
da je „obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne 
oblasti, dodeljene instituciji ali organu Unije“, členom 5(1)(b) Uredbe (EU) 2018/1725, ki 
določa, da je „obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca“, 
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in členom 5(1)(c) Uredbe (EU) 2018/1725, ki navaja, da je „obdelava je potrebna za izvajanje 
pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe“. 
 
Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo v skladu z naslednjimi pravnimi instrumenti: 
 

• Uredba proračunskega odbora Urada Evropske unije za intelektualno lastnino 
št. BC-1-19 z dne 10. julija 2019 o finančnih določbah, ki se uporabljajo za Urad 
(„finančna uredba“); 

• Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046; 

• sklep o nepovratnih sredstvih. 
 
 
8. Kako dolgo hranimo vaše podatke? 
 
Datoteke o uspešno dodeljenih nepovratnih sredstvih so predmet upravnega obdobja 
hrambe do največ sedem let po podpisu sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev, v skladu s 
pravilnikom urada EUIPO glede hrambe in razporeda finančnih datotek. Obdobje hrambe za 
neizbrane predloge je do največ pet let. 
 
Osebni podatki, ki se nanašajo na pravne osebe, za katere uradni naslov določa eno ali več 
fizičnih oseb, objavljenih na spletnem mestu urada EUIPO za oba postopka, se odstranijo 
dve leti po koncu proračunskega leta, v katerem so bila dodeljena sredstva. 
 
 
9. Podatki za stik 
 
Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, jih naslovite na 
upravljavca podatkov, tj. direktorja oddelka za odnose s strankami, na naslov: 
DPOexternalusers@euipo.europa.eu. 
 
Posvetujete se lahko tudi s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri uradu EUIPO na 
naslovu: DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu. 
 
 
Oblike pravnih sredstev 
 
Če upravljavec podatkov in/ali pooblaščena oseba za varstvo podatkov nista ustrezno 

odgovorila na vašo zahtevo, lahko vložite pritožbo pri evropskem nadzorniku za varstvo 

podatkov na naslovu: edps@edps.europa.eu. 
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