POLITIKA ZASEBNOSTI
Spoštovanje zasebnosti, vključno z varovanjem osebnih podatkov, je za Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski sklad RS bistvenega pomena in hkrati tudi zavezujoče. Zato so v
nadaljevanju v seznanitev podane informacije o obdelovanju osebnih podatkov na ravni izvedbe
javnega razpisa »Javni razpis za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za
aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje
starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021.
1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
I. Uvodni del - pravne podlage, ki zavezujejo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije na področju varstva osebnih podatkov
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavnimi predpisi:
- Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami, v
nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov),
- Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
177/20, v nadaljevanju: ZVOP-1),
- Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljevanju:
Uredba (EU) št. 1303/2013) ter
- Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega -in
preživninskega sklada Republike Slovenije št. 007-5/2017-1 z dne 29.6.2017 (v nadaljevanju:
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov).
II. Osnovni podatki o upravljavcu
Identiteta in kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000
Ljubljana, tel.št.: 01 434 10 81, faks št.: 01 434 58 99, e-pošta: info@sklad-kadri.si, spletna stran:
http://www.srips-rs.si/, ki ga zastopa direktorica Irena Kuntarič Hribar, telefonska št.: 01 434 10 81, epošta: info@sklad-kadri.si.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju sklad) je,
v skladu z zahtevo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov, imenovalo pooblaščeno osebo za varstvo
osebnih podatkov, ki znotraj sklada preverja skladnost obdelav osebnih podatkov z določbami Splošne
uredbe o varstvu podatkov in ZVOP-1.

Podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov so objavljeni na spletni strani sklada
https://www.srips-rs.si/sl/sklad/o-nas/varstvo-osebnih-podatkov, dosegljiva pa je na elektronskem
naslovu Natalija.Podlogar-Mihelcic@sklad-kadri.si.
Zaveza upravljavca:
Sklad se kot upravljavec zaveže, da bo v času izvedbe javnega razpisa in do poteka roka hrambe osebnih
podatkov, zagotovil zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki so
podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, in sicer na način, da bo obdelava
osebnih podatkov izpolnjevala zahteve iz Splošne uredbe o varstvu podatkov in ZVOP-1.
III. Namen obdelave osebnih podatkov
Sklad se zavezuje, da bodo osebni podatki obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način ter da bo
od vlagatelja zahteval, pridobival in obdeloval zgolj osebne podatke, ki so neposredno in objektivno
povezani z izvajanjem tega javnega razpisa oz. z izvrševanjem pogodbe o sofinanciranju.
Sklad obdeluje osebne podatke za namen izvedbe javnega razpisa, za potrebe izvajanja pogodbe o
sofinanciranju in za namen izpolnitve obveznosti po Uredbi (EU) št. 1303/2013 ter 5. in 19. členu in
Prilogi I in Prilogi II Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Namen obdelave v zvezi z izvedbo javnega razpisa je omogočanje dostopa do aplikacij in njihove
uporabe, delovanja in vseh funkcionalnostih, zagotavljanje vodenja točnih in ažurnih podatkov na
način, da se v primeru dvoma te podatke neposredno preveri z vpogledom v uradne evidence in
registre, vodenje uporabniškega računa in izvajanje podpore, uporaba podatkov v procesu
izpolnjevanja e-vlog na javni razpisi, preverba izpolnjevanja razpisnih pogojev, izdelava ocene prejete
vloge, preverba točnosti podatkov glede na javne evidence, vodenje podatkov in evidenc (evidence
izbranih in neizbranih vlagateljev, vključno z zavrženimi vlogami), vodenje statističnih in drugih
analitičnih evidenc, priprava opomnikov in drugih notranjih dopisov.
Namen obdelave podatkov po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju pa je za preverjanje izpolnjenosti
pogojev, rokov in proračunskih možnosti za izplačilo zahtevka (nastanek dejanskih stroškov, realizacija,
in druge oblike dokazil), vodenje evidence veljavnih projektov (odstopi od pogodb), poročanje
posredniškemu organu Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Službi Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot organu upravljanja, Ministrstvu za
finance, Računskemu sodišču, Evropski komisiji, Uradu za nadzor proračuna in drugim pristojnim
nadzornim organom, vodenje statističnih in drugih analitičnih evidenc, priprava opomnikov in drugih
notranjih dopisov, vrednotenje, objava prejemnikov sredstev, obdelava za namene sodelovanja in
priprave oziroma izdelave vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi,
preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi), poročanje o dodeljenih državnih pomočeh, obdelava za
namene programa e-RAR in ARACHNE ter učinkovitega delovanja informacijskih sistemov, ki jih
uporablja ali jih je dolžan uporabljati sklad (aplikacija IS e-MA).
IV. Vrsta in način obdelave osebnih podatkov
Sklad v zvezi z izvedbo javnega razpisa (ob oddaji vloge na javni razpis in tekom izpolnjevanja pogodbe
o sofinanciranju) obdeluje sledeče vrste osebnih podatkov vključenih oseb:
- ime, priimek, spol, občina stalnega prebivališča, EMŠO, starostna kategorija;

2

-

kontaktni podatki (elektronski naslov in telefon);
geslo za dostop do aplikacije ePortal in za ISS Portal;
ime in priimek imetnika digitalnega kvalificiranega potrdila, čas veljavnosti in naziv izdajatelja
digitalnega kvalificiranega potrdila;
status na trgu dela (zaposlen, zaposlen za krajši delovni čas, začasno zaposlen, zaposlen za določen
čas, samozaposlen);
stopnja izobrazbe (nedokončana osnovna izobrazba pri posameznikih nad 14-15 let, osnovna
izobrazba, nižja poklicna in srednja izobrazba, terciarna izobrazba);
ali je oseba migrant, udeleženec tujega rodu, manjšina (vključno z marginaliziranimi skupnostmi,
kot so npr. Romi), invalid, druga prikrajšana oseba (žrtve nasilja, odvisniki, s težavami v duševnem
zdravju ipd.), brezdomec ali prizadet zaradi izključenosti na področju nastanitve (vsi v tej alineji
omenjeni osebni podatki se zbirajo le, če se oseba do njih opredeli).

Sklad pridobi zgoraj navedene osebne podatke v vlogi vlagatelja in neposredno od posameznikov ob
izpolnitvi vprašalnika za zbiranje podatkov oz. v dokazilih, listinah in drugih gradivih, ob oddaji vloge na
javni razpis oz. tekom izvajanja pogodbe o sofinanciranju.
Sklad posredovane osebne podatke v postopku javnih razpisov obdeluje na naslednje načine: vpogled,
zbiranje, beleženje, strukturiranje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, uporaba, razkritje s
posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje,
omejevanje, urejanje in shranjevanje ter izbris ali uničenje osebnih podatkov.
V. Pravna podlaga za zakonitost obdelave osebnih podatkov
Zakonito pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavljata točka b) in točka c) prvega
odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obdelava tovrstnih podatkov je namreč
potrebna za izvajanje nalog, povezanih z javnim razpisom (kot so preverba in ocenjevanje vloge,
komunikacija z upravičencem, izdaja sklepa o izbiri in s tem zamejeni združljivi nameni naknadne
obdelave), torej nalog, ki se izvajajo na zahtevo upravičenca pred morebitno sklenitvijo pogodbe o
sofinanciranju, to je ob oddaji vloge na javni razpis ter v nadaljevanju, ob izvajanju pogodbe o
sofinanciranju. Poleg tega pravno podlago za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov predstavljata
Uredba 1303/2013/EU in Uredba 1304/2013/EU v zvezi z Uredbo o porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in
delovna mesta dolžan.
Zagotovitev osebnih podatkov v okviru vlagateljeve oddane vloge in s tem prijave na zadevni javni
razpis oziroma pripadajočih dokazil, je obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe o sofinanciranju.
V kolikor se osebni podatki, ki so nujni z vidika presoje vloge, ne zagotovijo, torej če se odda vloga, ki
je pomanjkljiva, vloga ne more biti obravnavana. Vlagatelj je lahko, skladno s pravili upravnega
postopka pozvan, da svojo pomanjkljivo vlogo ustrezno dopolni.
VI. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov
Uporabnik osebnih podatkov – je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega
sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki.
Posredovane osebne podatke bodo uporabljale sledeče kategorije uporabnikov osebnih podatkov:
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1. uporabniki na skladu (zaposleni na zadevnem projektu, ki sodelujejo pri izvedbi javnega razpisa
kot člani komisije, zaposleni v oddelku za koordinacijo kohezijske politike sklada, zaposleni v
finančni službi sklada, zaposleni v oddelku za pravne in kadrovske zadeve);
2. pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov (zunanji izvajalci IT storitev);
3. drugi uporabniki, ki za to izkažejo zakonito pravno podlago (nadzorni organi v skladu s
slovensko in evropsko zakonodajo (FURS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Ministrstvo za finance, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
in ostali pristojni nadzorni organi).
Sklad prejetih osebnih podatkov ne bo prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Prav tako
osebni podatki ne bodo podvrženi avtomatiziranemu sprejemanju odločitev oziroma oblikovanju
profilov iz prvega in četrtega odstavka 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.
VII. Čas obdelave in rok hrambe osebnih podatkov
Prejeti osebni podatki se bodo obdelovali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena,
zaradi katerega se zbirajo in nadalje obdelujejo, torej dokler ne bo razpis izveden oziroma projekt
zaključen in roki za poročanje, spremljanje in hrambo pretečeni.
Za namene evropske kohezijske politike je rok hrambe dokumentov in vsebovanih osebnih podatkov
vsaj deset (10) let po zadnjem prejetem izplačilu, z izjemo trajnega arhivskega gradiva.
Osebni podatki se po izteku roka hrambe uničijo, razen ko se skladno s Splošno uredbo o varstvu
podatkov shranjujejo daljše obdobje, kot na primer za namene trajnega arhivskega gradiva, arhiviranja
v javnem interesu oziroma v statistične namene ali za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe
pravnih zahtevkov. Kadar Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih oziroma
na njegovi podlagi Klasifikacijski načrt sklada predpisuje hrambo in tip hrambe dokumentov, v katerih
se osebni podatki nahajajo, bodo tovrstni osebni podatki arhivirani, v nasprotnem, torej če niso trajno
arhivsko gradivo, pa bodo izbrisani.
Skladno z b) točko prvega odstavka 5. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, je nadaljnja obdelava
v namene arhiviranja v javnem interesu ali v statistične namene združljiva s prvotnim namenom
obdelave, pri čemer se bodo osebni podatki, ki bodo arhivirani v javnem interesu oziroma v statistične
namene, varovali z ustreznimi zaščitnimi ukrepi, ki so skladno s prvim odstavkom 89. člena Splošne
uredbe o varstvu podatkov enaki drugim ukrepom za varstvo osebnih podatkov.
VIII. Ukrepi za varovanje osebnih podatkov
Zaposleni na skladu, ki morajo po službeni dolžnosti imeti dostop do osebnih podatkov, so zavezani k
varovanju osebnih podatkov ter tudi k varovanju z njimi povezanih podatkov po Splošni uredbi o
varstvu podatkov in ZVOP-1 ter kazensko in civilno odgovorni za celotno obdobje trajanja pogodbe o
zaposlitvi in tudi po njenem prenehanju.
Ukrepi za varovanje osebnih podatkov, katere na tehnični ravni izvaja sklad, vključujejo zlasti fizično
varovanje gradiva, ki vsebuje osebne podatke na za to posebej določenih mestih in v posebnih
varovanih omarah, ki so pod ključem. Pisarne uslužbencev, kjer se gradivo hrani, so varovane z
navadnimi vrati in se zaklepajo, delovni prostori sklada pa so varovani z alarmnim sistemom in zunanjo
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varnostno službo. Sklad izvaja tudi organizacijske ukrepe, v okviru katerih zagotavlja spoštovanje
načela minimalnosti, oziroma izvedbo psevdonimizacije podatkov, kadar je to mogoče in primerno za
obdelavo, ter usposabljanje delavcev o varstvu in delu z osebnimi podatki.
Glede varovanja osebnih podatkov v e-okolju so javni uslužbenci pri varovanju dokumentov oziroma
podatkov dolžni ravnati skladno z Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18 in 14/20).
Omenjeno velja tudi za IS e-MA, v katerem se hrani glavnina prejetih osebnih podatkov upravičencev,
saj se je v njo mogoče prijaviti zgolj preko uporabe gesla in digitalnega potrdila SIGOV-CA. Posamezni
zaposleni na skladu, ki morajo po službeni dolžnosti imeti dostop do osebnih podatkov, imajo znotraj
IS e-MA dostop samo do tistih operacij oziroma osebnih podatkov, ki sodijo v njihovo delovno
pristojnost.
IX. Pravice posameznika in dodatne informacije
Posameznik lahko s pisno zahtevo, ki jo pošlje na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje
oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi
z njim ter zahteva prenos podatkov.
Če posameznik meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju
z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri
nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije - pri Informacijskem
pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, tel: 01 230 97 30, e-mail: gp.ip@ip-rs.si, spletna
stran: https://www.ip-rs.si/.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
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