
 

 

Izjava o varstvu osebnih podatkov 

Člena 15 in 16 Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 se nanašata na 
obdelavo osebnih podatkov v Evropskem parlamentu. 

1. Kdo obdeluje vaše osebne podatke? 
Upravljavec je Evropski parlament1, subjekt, odgovoren za obdelavo, pa je Oddelek za odnose s civilno družbo, ki 
ga zastopa vodja enote.  

Upravljavca/obdelovalca lahko kontaktirate na naslovu CitizensPrize@europarl.europa.eu .  

2. Zakaj se vaši osebni podatki obdelujejo? 
Vaši osebni podatki bodo obdelani za potrebe izbora prejemnikov nagrade Državljan Evrope. 

3. Na kateri pravni podlagi se podatki obdelujejo? 
Pravna podlaga: Sklep predsedstva z dne 7. marca 2011 o Pravilih o nagradi Državljan Evrope in njegove kasnejše 
spremembe, vključno z revizijo pravil, sprejeto na seji predsedstva 10. februarja 2020. 

4. Kateri osebni podatki se obdelujejo? 
Zbiramo vse podatke, navedene v obrazcu za prijavo/nominacijo: naziv (neobvezno), ime (obvezno), priimek 
(obvezno), ime skupine državljanov / združenja / organizacije (obvezno, če obstaja), naslov (ulica, št., stanovanje 
itd. – obvezno), četrt/skupnost/občina (neobvezno), mesto/kraj (obvezno), zvezna država / okrožje (neobvezno), 
država (obvezno), kontaktna telefonska številka (vključno s klicno številko države – obvezno), elektronski naslov 
(obvezno), spletna stran (neobvezno). 

5. Kako se bodo vaši osebni podatki obdelovali? 
Vaši podatki se bodo uporabili za namene izbirnega postopka, zlasti za stik z vami med postopkom 
prijave/nominacije in izbire ter za vašo morebitno udeležbo na podelitvi nagrad.  

6. Kako dolgo bodo vaši osebni podatki shranjeni? 
Vaši osebni podatki bodo shranjeni do konca leta 2021, tako da jih bo mogoče uporabiti za zgoraj navedene namene 
do naslednje podelitve nagrad. Po tem se bodo vaši podatki hranili 10 let izključno za namene morebitnega preklica 
nagrade v skladu s členom 9 pravilnika. Poleg tega vas bomo morda prosili za izrecno privolitev, da Evropski 
parlament podatke, navedene v prijavnem obrazcu, uporabi za stik z vami tudi za druge namene.  

7. Kdo so prejemniki vaših osebnih podatkov? 
Prejemniki vaših osebnih podatkov so nacionalna žirija, odbor za podelitev nagrade in osebje Evropskega 
parlamenta, ki ureja dokumentacijo v zvezi z nagrado.   

Ali bodo vaši osebni podatki posredovani državi, ki ni članica EU, ali mednarodni organizaciji?  
Ne, vaši osebni podatki ne bodo posredovani državi, ki ni članica EU, ali mednarodni organizaciji. 

8. Ali se za sprejemanje odločitev, ki bi lahko vplivale na vas, uporabljajo avtomatizirani postopki2 in/ali 

profiliranje3? 
Ne. 

9. Če vaši osebni podatki niso pridobljeni od vas, od kod izvirajo?  
Ni relevantno.  

10.  Katere so vaše pravice? 
Imate naslednje pravice: 

o pravico do popravka vaših osebnih podatkov; 
o pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov; 

                                                           
1 „Upravljavec“ pomeni pristojni javni organ, agencijo ali drugi organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave 
osebnih podatkov. Upravljavca zastopa vodja subjekta, odgovornega za obdelavo. 
2 Odločanje izključno z avtomatiziranimi sredstvi in brez sodelovanja ljudi. {Teoretični primeri: spletna stran, kjer ste z izbiro določenih možnosti 
avtomatsko uvrščeni na različne poštne sezname in nato prejemate ustrezna mesečna obvestila / z uporabo avtomatiziranega sistema se 
preverijo odgovori na vprašanja izbirnega tipa in poda ocena glede na število pravilnih odgovorov.} 
3 Pri oblikovanju profilov so analizirani vidiki posameznikove osebnosti, vedenja, interesov in navad, da se oblikujejo napovedi ali sprejmejo 
odločitve o njih. Profili se uporabljajo za analizo ali predvidevanje vidikov delovanja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnih preferenc ali interesov, zanesljivosti ali vedenja, lokacije ali gibanja itd. {Teoretični primer: 
pri uporabi orodij družbenih medijev se zbirajo podatki in beležijo vaše preference. Ti podatki se nato uporabijo za oblikovanje novih/drugačnih 
napovedi.} 
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o pravico, da kadar koli prekličete svojo privolitev, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki temelji na 
privolitvi pred njenim preklicem; 

o pravico do stika z uradno osebo Evropskega parlamenta za varstvo podatkov na naslovu data-
protection@europarl.europa.eu. 

o pravico do vložitve pritožbe pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov na naslovu 
edps@edps.europa.eu. 
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