Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov za javno
posvetovanje o dostopu do socialne zaščite
1. Cilj
Cilj tega javnega posvetovanja je zbrati mnenja deležnikov ali vseh, ki jih zadeva dostop do
socialne zaščite, in jih po možnosti objaviti na spletu, za kar je odgovoren direktor za socialne
zadeve Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, ki deluje kot
upravljavec podatkov.
Pri tem spletnem posvetovanju se zbirajo in obdelujejo osebni podatki, zato se uporablja
Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem
pretoku takih podatkov.

2. Katere osebne podatke zbiramo in s katerimi tehničnimi sredstvi?
Identifikacijski podatki
Zbirajo in obdelujejo se osebni podatki, ki so potrebni za sodelovanje v javnem posvetovanju, na
primer imena in priimki, elektronski naslovi, starost in trenutna zaposlitev udeležencev
posvetovanja, ter njihova mnenja o obravnavanih temah.
Obdelava osebnih podatkov pri organizaciji in izvedbi tega javnega posvetovanja je nujna za
upravljanje in delovanje Komisije v skladu s Pogodbama ter zlasti členoma 5 in 7 ter členi 211
do 219 Pogodbe ES.
Tehnične informacije
Sistem uporablja sejne piškotke za zagotavljanje komunikacije med uporabnikom in strežnikom.
Brskalnik morate zato nastaviti tako, da bo piškotke sprejel. Vendar sistem ne bo zabeležil ne
osebnih ne zaupnih podatkov niti naslova IP vašega računalnika. Po prekinitvi seje se piškotki
izbrišejo.

3. Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu se razkrijejo?
Prejeti prispevki bodo skupaj z identiteto udeležencev posvetovanja objavljeni na spletu, razen če
se udeleženec ne strinja z objavo svojih osebnih podatkov, ker bi škodovala njegovim zakonitim
interesom. V tem primeru je mogoče prispevek objaviti anonimno. Prispevka drugače ne bomo

objavili in njegove vsebine načeloma ne bomo upoštevali. Morebitne ugovore v zvezi s tem je
treba poslati službi, odgovorni za posvetovanje (glej kontaktne podatke spodaj).
Evropska komisija ne bo posredovala osebnih podatkov tretjim osebam za neposredno trženje.

4. Kako vaše podatke varujemo in shranjujemo?
Vaš odgovor in podatek o jeziku, ki ste ga uporabili pri izpolnjevanju vprašalnika, shranimo v
zavarovano podatkovno zbirko pri Podatkovnem centru Evropske komisije. Center pri svojem
delovanju upošteva varnostne sklepe in ukrepe Komisije, ki jih je za tovrstne strežnike in storitve
sprejel Direktorat za varnost. Dostop do podatkovne zbirke zunaj Komisije ni možen. Znotraj
Komisije je podatkovna zbirka dostopna samo z uporabniškim imenom/geslom.

5. Kako lahko svoje podatke preverite, spremenite ali izbrišete?
Če želite preveriti, katere vaše osebne podatke hrani odgovorni upravljavec podatkov, ali če jih
želite spremeniti, popraviti ali izbrisati, se z izrecno zahtevo prek spodnjih kontaktnih podatkov
obrnite nanj.

6. Kako dolgo vaše podatke hranimo?
Vaši osebni podatki bodo ob uporabi anonimizirani in bodo ostali v podatkovni zbirki, dokler ne
bodo povsem analizirani, najdlje pa eno leto po koncu posvetovanja.

7. Kontaktni podatki
Če želite preveriti, katere osebne podatke hrani odgovorni upravljavec podatkov, jih želite
spremeniti, popraviti ali izbrisati, imate vprašanja o javnem posvetovanju, podatkih, ki se
obdelujejo pri javnem posvetovanju, ali svojih pravicah, se prek spodnjih kontaktnih podatkov
obrnite na skupino za podporo, ki deluje pod pristojnostjo odgovornega upravljavca podatkov:
Direktorat za socialne zadeve, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in
vključevanje
E-naslov: EMPL-ACCESS-SOCIAL-PROTECTION-OPC@ec.europa.eu

8. Pritožba
V primeru spora lahko pritožbo naslovite na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

