INFORMACIJE GLEDE PROCESIRANJA OSEBNIH PODATKOV, KI JIH PRIJAVITELJI
PROJEKTOV POSREDUJEJO NA JAVNI POZIV
Obveznosti prijavitelja na javni poziv glede obdelave in varstva osebnih podatkov:
Prijavitelj, ki bo v svojo prijavo na javni poziv (npr. v obrazec prijave) vključil osebne podatke
posameznikov (npr. delavcev, ki bodo izvajali projekt), mora takšne posameznike predhodno ustrezno
informirati o obdelavi njihovih osebnih podatkov v skladu s predpisi. To zajame najmanj informacije o
tem, da se njihove osebne podatke posreduje na predmetni javni poziv, za kakšne namene se bodo
tam obdelovali, komu vse bodo dostopni, na kakšni podlagi temelji obdelava njihovih osebnih
podatkov, kakšni so roki hrambe in kakšne so glede tega pravice posameznikov. Nadalje mora takšen
prijavitelj zagotoviti ustrezno podlago za obdelavo osebnih podatkov s CNVOS in ostalih uporabnikov
osebnih podatkov, kot so opredeljeni spodaj.
Ob oddaji vloge zato prijavitelj poda izjavo, da je posameznike, katerih osebne podatke je vključil v
prijavo, ustrezno informiral o obdelavi njihovih osebnih podatkov ter da zagotavlja ustrezno podlago
za njihovo obdelavo s strani CNVOS in ostalih uporabnikov osebnih podatkov, kot so opredeljeni
spodaj. Izjava je vključena v splošno izjavo, ki jo prijavitelj poda ob prijavi na poziv.
Če se pozneje izkaže, da prijavitelj posameznikov ni ustrezno informiral, in bi CNVOS zaradi tega
nastala škoda, je obveznost prijavitelja, da takšno škodo povrne.
Če se pozneje izkaže, da prijavitelj ni zagotovil ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
s CNVOS ali drugih uporabnikov osebnih podatkov, kot so opredeljeni spodaj, in bi CNVOS zaradi tega
nastala škoda, je obveznost prijavitelja, da takšno škodo povrne. Če bi moral CNVOS zaradi tega takšne
osebne podatke posameznikov izbrisati ali uničiti, to lahko pomeni, da prijavitelj ni izpolnil svojih
obveznosti, takšna kršitev njegovih obveznosti do CNVOS pa lahko pomeni zavrnitev financiranja ali
izgubo že priznane pravice do financiranja.
Upravljalci in namen obdelave osebnih podatkov:
Z osebnimi podatki, ki jih prijavitelji posredujejo (vključijo) v svoji prijavi na javni, se seznani CNVOS.
Posredovani osebni podatki bodo uporabljeni za namene izvedbe javnega poziva (ocenjevanje prijav,
obveščanje prijaviteljev) in pri prijavah, ki bodo izbrane in financirane, tudi za pripravo pogodb o
financiranju, za namene spremljanja, nadzora sofinanciranja in s tem povezanega obveščanja
prijaviteljev ali za drugo s tem povezano poslovno komunikacijo (pozivi k dopolnitvi, obveščanje o
sredstvih).
Financiranje projekta, prijavljenega na javni poziv, pomeni vzpostavitev pogodbenega razmerja med
CNVOS in prijaviteljem, v katerem CNVOS prevzame obveznost financiranja ter ima pravico spremljati
in nadzirati izvedbo projekta. To pogodbeno razmerje oziroma prijava na javni poziv (kot zahteva za
vzpostavitev pogodbenega razmerja) predstavlja pravno podlago za vse obdelave osebnih podatkov pri
CNVOS, kot je navedeno v teh informacijah.
Uporabniki osebnih podatkov:
Z osebnimi podatki, vključenimi v prijavo na javni poziv, se lahko seznanijo in jih obdelujejo delavci
CNVOS, ki te podatke potrebujejo zaradi narave svojega dela (komuniciranje s prijavitelji, izvajanje
nadzora itd.), in organi ali telesa teh organizacij pri izvajanju svojih nalog (npr. ocenjevalci, pritožbena
komisija).
S celotno prijavo na javni poziv, ki lahko vsebuje tudi določene osebne podatke, se lahko seznanijo tudi
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tretje osebe z namenom izvajanja nadzora nad porabo sredstev, in sicer FUNDACIÓ PER A LA
PROMOCIÓ DE LA INICIATIVA PER A UNA SOCIETAT OBERTA A EUROPA (OSIFE) C/Sant Eusebi 29-31,
08006 Barcelona, Španija, in od njih pooblaščene osebe.
Uporabniki osebnih podatkov so kot obdelovalci tudi osebe, ki CNVOS nudijo običajne internetne
komunikacijske storitve, kot so ponudniki elektronske pošte ali ponudniki telekomunikacijskih storitev
in druge osebe, ki jim nudijo podporne storitve.
Rok hrambe osebnih podatkov:
Osebne podatke, vključene v prijave na javni poziv, se hrani pet let od trenutka, ko je bil prijavitelj
obveščen o (ne)financiranju. V primeru, da je prijaviteljev projekt financiran, se prijave in tam
vključene osebne podatke hrani pet let od zaključka projekta, saj so v tem obdobju še možni pravni
zahtevki s strani prijavitelja ali CNVOS glede izvedbe projekta
Pravice posameznikov, katerih osebni podatki so vključeni v prijave na javni poziv:
Posamezniki, katerih osebni podatki so vključeni v prijavo na javni poziv, imajo pravico do seznanitve z
lastnimi osebnimi podatki, njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni z veljavnimi
predpisi, tudi pravico do izbrisa, do omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti.
Posamezniki lahko svoje zahtevke ali vprašanja glede obdelave osebnih podatkov naslovijo na CNVOS.
Pomembno: Ob oddaji projektnega predloga na javni poziv mora zakoniti zastopnik organizacije
prijaviteljice podpisati izjavo, da se zaveda in se strinja s procesiranjem osebnih podatkov, ki so
posredovani v okviru prijave projektnega predloga v relevantnih delih le-te.
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