Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov
Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012
European Seniorforce Day (Evropski dan aktivnih starostnikov)
1. Cilj
Cilj tega razpisa za sodelovanje je pridobiti predloge za aktivnosti s strani javnih organov in
prostovoljskih organizacij po vsej Evropi. S temi predlogi se želi najti nove načine vključevanja
starejših prostovoljcev v okviru odgovornosti Vodje enote »Aktivno staranje, pokojnine,
zdravstveno varstvo, socialne storitve« pri Generalnem direktoratu za zaposlovanje, socialne
zadeve in vključevanje (DG EMPL), ki razpis nadzira.
Ker se pri tem razpisu zbirajo in obdelujejo osebni podatki, 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 kakšnimi tehničnimi sredstvi?
Zbirajo in obdelujejo se osebni podatki, ki so potrebni za sodelovanje pri Evropskem dnevu
aktivnih starostnikov (European Seniorforce Day), kot so ime, priimek, poštni in elektronski
naslov, telefonska številka, ime organizacije, vključno s podatki na predloženih prijavah.
V okviru organizacije in upravljanja tega nagradnega natečaja je obdelava osebnih podatkov
nujna za upravljanje in delovanje Komisije v skladu s Pogodbama, zlasti s členi 5, 7 in 211–219
Pogodbe ES.
Razpis za sodelovanje in Evropski dan aktivnih starostnikov (European Seniorforce Day) sta
organizirana v okviru Evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami
(2012).1
3. Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu jih posredujemo?
Dostop do osebnih podatkov in vseh informacij, zbranih v okviru tega razpisa za sodelovanje,
ima samo določeno število uporabnikov z uporabniškim imenom in geslom, kar pa ne vpliva na
morebitno posredovanje podatkov organom, pristojnim za nadzor ali inšpekcijo v skladu z
zakonodajo Skupnosti. Ti uporabniki so torej člani Enote, ki organizira Evropski dan aktivnih
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starostnikov (European Seniorforce Day) znotraj generalnega direktorata, in direktoratov
podizvajalec (P.A.U. Education), ki podatke obdeluje.
Vsi osebni podatki kot tudi vse informacije, zbrane na podlagi tega razpisa za sodelovanje,
bodo shranjeni v bazi podatkov, ki je zaščitena z geslom in do katere bo imelo dostop samo
omejeno število ljudi v generalnem direktoratu (kot organizatorju Evropskega dneva aktivnih
starostnikov) in v njegovem podizvajalcu P. A. U. Education, ki podatke obdeluje.
Osebni podatki se ne posredujejo stranem, ki niso navedene kot prejemniki in ne sodijo v
navedeni pravni okvir.
Evropska komisija ne bo posredovala osebnih podatkov tretjim stranem za neposredno trženje.
4. Kako varujemo vaše podatke?
Vsi zbrani osebni podatki in vse informacije, povezane z zgoraj omenjenim Evropskim dnem
aktivnih starostnikov (European Seniorforce Day), so shranjeni v računalniku zunanjega
izvajalca, ki podatke obdeluje in ki jamči za varnost in zasebnost podatkov, kakor to zahteva
Uredba (ES) št. 45/2001.
5. Kako lahko preverite, spremenite ali izbrišete svoje podatke?
Če želite preveriti katere vaše osebne podatke je pristojni upravljavec shranil, oziroma jih želite
spremeniti, popraviti ali zbrisati, se z izrecno zahtevo obrnite na upravljavca podatkov prek
spodnjih podatkov za stik.
6. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
Vsi osebni podatki bodo zbrisani iz podatkovne baze v začetku leta 2013. Poročila, ki vsebujejo
osebne podatke, bodo shranjena v skladu z zakonodajo Skupnosti.
7. Podatki za stik

Če želite preveriti, katere vaše osebne podatke je pristojni upravljavec shranil, oziroma jih
želite spremeniti, popraviti ali zbrisati, če imate vprašanja o Evropskem dnevu aktivnih
starostnikov ali podatkih, ki se obdelujejo v okviru Evropskega dneva aktivnih starostnikov,
ali vprašanja o vaših pravicah, se prek naslednjih podatkov za stik obrnite na skupino za
podporo, ki deluje pod pristojnostjo upravljavca podatkov:
EY2012 Team
Tel. +34 933 670 400
Faks: +34 934 146 238
euseniorforceday@paueducation.com
8. Pravno sredstvo
V primeru spora lahko pritožbo naslovite na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

