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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: Informacijski sistem za notranji trg 

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

podjetništvo in MSP, enota E.4 – Spodbujanje skladnosti (v nadaljnjem besedilu: GD GROW 

enota E.4) 

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 „Informacijski sistem za notranji trg“ , ki jo 

izvaja upravljavec podatkov, so navedene spodaj. 

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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2. Zakaj obdelujemo osebne podatke in kako 

Cilj informacijskega sistema za notranji trg (IMI) je izboljšati delovanje enotnega trga z lajšanjem 

upravnega sodelovanja in vzajemne pomoči med državami članicami. To omogoča tako, da 

zagotavlja zanesljivo orodje za varno izmenjavo informacij (vključno z nekaterimi osebnimi 

podatki) med nacionalnimi upravami držav članic EGP in, kadar je tako predvideno v veljavnih 

aktih Unije, Komisijo, organi, uradi in agencijami Unije. IMI deluje na podlagi Uredbe (EU) 

1024/2012 (uredba IMI) in se lahko uporablja za upravno sodelovanje na področjih, navedenih v 

Prilogi k uredbi IMI, in za pilotne projekte (člen 4 uredbe IMI). Izmenjava informacij poteka 

strukturirano po vnaprej vzpostavljenih delovnih postopkih in na podlagi vnaprej prevedenih 

vprašanj in odgovorov.  

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov zajema tisti del sistema IMI, za katerega je odgovorna 

Komisija (upravljavec podatkov), tj:  

a) zagotavljanje varnosti, razpoložljivosti, vzdrževanja ter razvoja programske opreme in 

infrastrukture IT za IMI; 

b) zbiranje osebnih podatkov in registracija uporabnikov v službah Komisije, organih, 

uradih in agencijah Unije ter nacionalnih koordinatorjev IMI ter shranjevanje in brisanje 

osebnih podatkov vseh uporabnikov IMI;  

c) shranjevanje, blokiranje, brisanje in (v nekaterih posebnih primerih na zahtevo 

pristojnih organov) priklic osebnih podatkov, ne pa tudi zbiranje in prikaz osebnih 

podatkov oseb, ki so predmet izmenjave informacij.  

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov se torej ne nanaša na dejavnosti obdelave podatkov, ki jih 

izvajajo države članice v skladu s členom 7(3) uredbe IMI. 

Komisija obdeluje in varuje osebne podatke v sistemu v sistemu IMI, kot je določeno v poglavjih 

od II do V uredbe IMI. 

Namen obdelave 

I. Komisija mora imeti dostop do kontaktnih podatkov uporabnikov IMI, da bi lahko 

učinkovito sodelovala z državami članicami pri upravljanju sistema IMI. Te podatke 

lahko Komisija obdeluje za namene, ki so v skladu z uredbo IMI: da se denimo Komisiji in 

koordinatorjem IMI omogoči spremljanje uporabe sistema, komuniciranje, 

usposabljanje in informiranje o sistemu IMI ter zbiranje podatkov o upravnem 

sodelovanju in medsebojni pomoči na notranjem trgu.  

II. Kar zadeva začasno shranjevanje osebnih podatkov posameznikov, ki so predmet 

izmenjave informacij med nacionalnimi upravnimi organi, jih v sistemu IMI obdelujemo 

zaradi potreb upravnega sodelovanja med pristojnimi organi držav članic na podlagi 

zakonodajnih aktov EU na področju notranjega trga, naštetih v Prilogi k uredbi IMI ali 

aktov, na podlagi katerih se izvajajo pilotni projekti v skladu s členom 4 uredbe IMI. 

Osebni podatki ne bodo uporabljeni za kakršnokoli avtomatizirano odločanje, vključno s 

profiliranjem, ali za neposredno trženje. 

3. Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke 

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z zakonsko obveznostjo, ki velja za upravljavca 

podatkov (člen 5(1)(b) Uredbe (EU) 2018/1725) v skladu s členi 3, 4 in 8 ter Prilogo k Uredbi (EU) 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:EN:PDF
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1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju 

prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES 

(uredba IMI). 

4. Katere osebne podatke zbiramo in nadalje obdelujemo 

Za ta postopek obdelave Komisija naslednje kategorije osebnih podatkov: 

 kontaktni podatki uporabnikov IMI: ime, številka službenega telefona in telefaksa, ime 

organizacije in e-naslovi.  Kontaktne podatke pridobimo pri posamezniku, na katerega 

se nanašajo podatki, ali pri njegovi/njeni organizaciji. 

 osebni podatki oseb, ki so predmet izmenjave informacij: vrste podatkov so določene z 

veljavno zakonodajo EU o notranjem trgu EU. Komisija nima potrebe po dostopu do teh 

podatkov, ki se shranjujejo na strežnikih Komisije, razen kadar tako zahtevajo določbe 

akta Unije, navedenega v Prilogi, ali v zvezi s pilotnim projektom, navedenim v členu 4 

uredbe IMI. 

 

5. Kako dolgo hranimo osebne podatke 

Osebne podatke hranimo samo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev zgoraj navedenih 

namenov.  

I. Osebne podatke uporabnikov IMI (osebje, zaposleno v pristojnih organih) bomo hranili, dokler 

bodo uporabljali sistem IMI. Ko fizična oseba preneha biti uporabnik IMI, sistem njegove osebne 

podatke blokira (tj. niso več dostopni s tehničnimi sredstvi prek navadnega vmesnika IMI) za 

obdobje treh let. Te podatke je mogoče obdelati samo še za pripravo dokazila o izmenjavi 

informacij, po treh letih pa se izbrišejo.  

II. Osebni podatki oseb, ki so predmet izmenjave informacij, se hranijo v skladu s pravili, 

določenimi v ustreznem aktu Unije. Kadar obdobja hrambe niso določena v aktu Unije, se osebni 

podatki blokirajo 6 mesecev po uradnem zaključku postopka upravnega sodelovanja. Blokirani 

podatki so uporabnikom IMI nedostopni in se samodejno izbrišejo 3 leta po uradnem zaključku 

upravnega postopka. V sistemu IMI so anonimni podatki v zvezi s postopkom shranjeni za 

statistične namene. 

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.  

Evropska komisija skrbi, da sistem IMI izpolnjuje vse zahteve, ki jih v zvezi z informacijskimi 

sistemi na ravni EU določa Sklep 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 številne tehnične in organizacijske ukrepe. 

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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0046&qid=1562933522792&from=EN
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Vsak uporabnik IMI mora poleg tega uvesti organizacijske varnostne ukrepe, ki jih za obdelavo 

osebnih podatkov določa nacionalna zakonodaja. Ustrezne varnostne ukrepe je treba uporabiti 

še zlasti pri osebnih podatkih, ki se izvozijo iz sistema IMI in nadalje obdelajo zunaj sistema (npr. 

na natisnjenem poročilu ali kako drugače arhivirani zunaj sistema IMI). 

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

Dostop do osebnih podatkov uporabnika IMI ima osebje Komisije, odgovorno za ta postopek 

obdelave, ter pooblaščeno osebje v državah članicah v skladu z načelom „potrebe po 

seznanitvi“. To osebje zavezujejo zakonski in po potrebi dodatni dogovori o zaupnosti. 

Komisija zagotovi in upravlja programsko opremo in informacijsko infrastrukturo za sistem IMI, 

skrbi za varnost sistema IMI, vodi mrežo nacionalnih koordinatorjev IMI ter sodeluje pri 

usposabljanju in tehnični pomoči uporabnikom IMI. Komisija razpolaga samo s tistimi osebnimi 

podatki, ki jih nujno potrebuje za opravljanje svojih nalog, določenih z uredbo IMI.  

Člani skupine za sistem IMI pri Evropski komisiji imajo dostop do osebnih podatkov uporabnikov 

IMI v obsegu, ki ga določa člen 15 uredbe IMI.  

Osebje Komisije načeloma ne razpolaga z osebnimi podatki posameznika, ki je predmet 

izmenjave informacij (posameznika, na katerega se nanaša izmenjava podatkov), razen kadar 

pravni akt, za katerega se uporablja sistem IMI, predvideva vlogo Komisije. Iz tehničnih razlogov 

pa lahko člani skupine IMI Komisije  obdelajo osebne podatke posameznika, na katerega se 

nanašajo podatki, kadar:  

 je treba na zahtevo pristojnega organa pridobiti osebne podatke, ki so blokirani, ker 

posameznik, na katerega se podatki nanašajo, uveljavlja pravico do dostopa, 

popravka in izbrisa podatkov;  

 je treba osebne podatke v sistemu IMI izbrisati še pred koncem veljavnega roka za 

hrambo, in sicer v posameznem primeru in na izrecno zahtevo pristojnega organa, ki 

sodeluje v postopku upravnega sodelovanja, ter s soglasjem zadevnega 

posameznika.   

Osebne podatke, ki jih vsebuje sistem IMI, ne bomo posredovali tretji stranki, razen v obsegu in 

za namene, predvidene z zakonom. 

8. Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate 

Kot uporabnik IMI ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate v skladu s členi 

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

podatkov in njihovega popravka ali izbrisa ter pravico do omejitve obdelave vaših osebnih 

podatkov. Kadar je primerno, imate tudi pravico nasprotovati obdelavi osebnih podatkov ali 

pravico do prenosljivosti podatkov. 

I. Uporabniki IMI se za uveljavljanje svojih pravic lahko obrnejo na Komisijo ali v primeru 

spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, po potrebi pa tudi na Evropskega 

nadzornika za varstvo podatkov. Kontaktni podatki so navedeni v razdelku 9 spodaj. 

Zahteve za dostop do osebnih podatkov bodo obravnavane v enem mesecu. Vse druge 

zgoraj navedene zahteve bodo obravnavane v 15 delovnih dneh. 

II. Če menite, da ste posameznik, na katerega se nanaša izmenjava podatkov v sistemu IMI, 

in želite imeti dostop do svojih osebnih podatkov oziroma jih izbrisati ali popraviti, se 
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obrnite na upravni ali poklicni organ, s katerim ste imeli stike, ali na uporabnika IMI, ki je 

sodeloval v postopku upravnega sodelovanja v zvezi z vami. 

Če s prejetim odgovorom niste zadovoljni, se lahko obrnete na drugega udeleženega 

uporabnika IMI v tem postopku upravnega sodelovanja ali se pritožite pri nacionalnem 

organu za varstvo podatkov. Seznam organov za varstvo podatkov boste našli na strani:  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm 

Opozarjamo vas, da vam nacionalno pravo ali pravo EU v določenih primerih izjemoma lahko 

odvzame pravico dostopa do vaših osebnih podatkov oziroma do njihovega popravka ali izbrisa.  

Če želite uveljavljati svoje pravice v več specifičnih postopkih obdelave, te jasno navedite v 

svojem zahtevku (tj. navedite njihovo referenčno oznako, kot je navedena v razdelku 10 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.  

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 podrobnejše informacije 

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. 
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