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IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH 

PODATKOV PRI 

ZAHTEVKIH ZA INFORMACIJE V 

ZVEZI Z BOJEM PROTI GOLJUFIJAM 
 

 

1. OPIS POSTOPKA OBDELAVE PODATKOV 

Urad OLAF je poleg splošnih informacij, ki jih zagotavlja na svoji spletni strani, pripravil 

poseben spletni obrazec, ki omogoča predložitev vprašanj splošne narave v zvezi z 

njegovim delom, poslanstvom, politikami itd. 

 

Osebni podatki, zbrani prek tega spletnega obrazca (ime, priimek in elektronski naslov), 

se uporabljajo za obravnavo vašega zahtevka za informacije. Namen obdelave podatkov 

je zagotoviti odgovor na zahtevek za informacije v zvezi z bojem proti goljufijam. 

Zahtevek za informacije evidentira osebje enote 0.1 Preiskave:  izbor in pregled, ki 

pripravi odgovor.  Podatki se hranijo pet let. 

 

Vendar se lahko nekatere poizvedbe posredujejo tudi drugemu uradniku OLAF (ali 

službi), pristojnemu za obravnavo določenega vprašanja. Poleg tega lahko vaše 

sporočilo vsebuje informacije, ki so morebiti zanimive za namene preiskave. V takem 

primeru Urad oceni, ali začeti novo preiskavo ali usklajevanje v skladu z Uredbo 

883/2013. 

 

Obdelani podatki niso predmet samodejnega sprejemanja odločitev, vključno z 

oblikovanjem profilov. 

 

2. PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO 

 

Pravna podlaga za ta postopek obdelave je Kodeks dobrega upravnega ravnanja (Sklep 

Komisije 2000/633/ES – UL 20.10.2000 L 267/63) in po potrebi Uredba 883/2013. 

OLAF podatke obdeluje v skladu s členom 5(1)(a) Uredbe (EU) 2018/1725. 
 

3. KATERE VRSTE OSEBNIH PODATKOV ZBIRAMO 

 

Spletni obrazec na spletišču urada OLAF omogoča zbiranje vaših osebnih podatkov, kot 

so ime, priimek in elektronski naslov. 
 

4. KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH INFORMACIJ IN KOMU JIH RAZKRIJEMO 
 

Dostop do vaših osebnih podatkov je omejen na pristojne uradnike OLAF, ki 

evidentirajo zahtevek za informacije in zagotovijo odgovor nanj. Po potrebi se vaš 

zahtevek za informacije lahko posreduje pristojni službi urada OLAF. 

 

Do osebnih podatkov, zbranih med tem postopkom obdelave, lahko dostopajo revizorji, 

pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Evropski nadzornik za varstvo podatkov ali 

Evropski varuh človekovih pravic (v primeru pritožb). 



 

 

 

5. KAKO VAŠE PODATKE VARUJEMO IN SHRANJUJEMO 
 

Za varovanje vaših osebnih podatkov smo uvedli številne tehnične in organizacijske 

ukrepe. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, 

tveganje izgube podatkov, spremembo podatkov ali nepooblaščen dostop, pri čemer se 

upošteva  tveganje, ki  ga predstavljata obdelava in narava podatkov, ki se obdelujejo. 

Nepooblaščenega dostopa do opreme in podatkov ni, saj je vsa strojna oprema 

nameščena v  varovanih prostorih urada  OLAF, zaščitenih z ukrepi fizičnega varovanja 

urada OLAF; logični parametri infrastrukture IT so zaščiteni s požarnim zidom omrežja; 

glavni računalniški sistemi s shranjenimi podatki so dodatno zavarovani. 

 

Organizacijski ukrepi vključujejo omejevanje dostopa do podatkov pooblaščenim 

osebam z legitimno potrebo po seznanitvi z nameni tega postopka obdelave. 
 

6. KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE PODATKE 
 

Vaši osebni podatki se hranijo pet let po predložitvi zahtevka za informacije. 

 

Če so med predloženimi podatki informacije, ki so morebiti zanimive za namene 

preiskave, se hranijo 15 let v skladu s pravili, ki veljajo za postopke izbora na uradu 

OLAF. 
 

7. KATERE SO VAŠE PRAVICE IN KAKO JIH LAHKO UVELJAVITE 
 

Pravico imate, da zahtevate dostop, popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih 

podatkov in da zavrnete obdelavo podatkov iz razlogov, ki so povezani z vašim 

posebnim položajem. 

 

Vse zahteve za izvajanje ene od navedenih pravic je treba nasloviti neposredno na 

upravljavca podatkov (OLAF-FMB-DATA-PROTECTION@ec.europa.eu). Če želite 

uveljavljati svoje pravice v okviru enega ali več specifičnih postopkov obdelave ali 

spisov, te jasno navedite v vašem zahtevku. 

 

Uporabljajo se lahko izjeme in omejitve na podlagi Uredbe (EU) 2018/1725 in ustreznih 

sklepov Komisije. 
 

8. KONTAKTNI PODATKI POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO PODATKOV 

 

Za vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 

2018/1725 se lahko obrnete na pooblaščeno osebo urada OLAF za varstvo podatkov 

(OLAF-FMB-DPO@ec.europa.eu). 
 

9. PRAVICA DO PRITOŽBE 

 

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

Uredbe št. 2018/1725, se lahko pritožite pri Evropskemu nadzorniku za varstvo 

podatkov (edps@edps.europa.eu). 
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