IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V DEJAVNOSTI SVETOVALNEGA SREDIŠČA LJUBLJANA - LUR
IN V DEJAVNOSTI SVETOVANJA ZA ZAPOSLENE
Center za dopisno izobraževanje Univerzum v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov zbira, uporablja in hrani osebne
podatke udeležencev za namen izvedbe aktivnosti, vodenja evidenc, izdelave dokumentov in poročanje financerju, drugim pristojnim
nadzornim organom ter Andragoškemu centru Slovenije. Več informacij v zvezi z vašimi osebnimi podatki si lahko preberete tudi v naših
Splošnih pogojih poslovanja, na naši spletni strani www.cdi-univerzum.si
NAMENI, ZA KATERE SE OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO, PRAVNA PODLAGA ZA NJIHOVO OBDELAVO TER OSEBNI PODATKI POSAMEZNIKOV, KI SODELUJEJO KOT UDELEŽENCI NA
OPERACIJAH SOFINANCIRANIH IZ ESS
ANDRAGOŠKI CENTER SLOVENIJE
Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki
sofinancira delovanje dejavnosti Svetovalnega središča Ljubljana - LUR ter dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje
dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča
brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše
organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto
dokončane izobrazbo ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne
podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.
Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih
podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu
osebnih podatkov in pravom Evropske unije.
Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju
odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU)
2016/679,ULL119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v Centru za dopisno izobraževanje Univerzum vzpostavljena Evidenca
dejavnosti obdelave o strankah v Centru za dopisno izobraževanje Univerzum. Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih
podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega
centra Slovenije.
MINISTRTSVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT IN ORGAN UPRAVLJANJA
Temeljni namen zbiranja podatkov o udeležencih v okviru operacij evropske kohezijske politike je spremljanje, vrednotenje preverjanje in
zagotavljanje skladnosti ukrepov s cilji Strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Na ta način vsi, ki so udeleženi v
izvajanju evropske kohezijske politike, zagotavljajo učinkovito, transparentno in k ciljem usmerjeno porabo javnih (EU in nacionalnih)
sredstev. Upravljavca osebnih podatkov, ki jih upravičenec pridobi od posameznikov v okviru izvajanja operacije, sta poleg upravičenca
skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov tudi ministrstvo kot posredniški organ in organ upravljanja.
EU zakonodaja Republiki Sloveniji v zvezi s porabo EU sredstev med drugim določa obveznost spremljanja, vrednotenja in upravljalnih
preverjanj operacij v 27., 54., 96. in 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členu Priloge I, Priloge II (če relevantno) Uredbe (EU) št.
1304/2013, za kar pa je potrebno pridobiti ustrezna dokazila in podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije. V te namene se pri vseh
operacijah, sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, na podlagi vprašalnika Priloga 7 –
Vprašalnik za zbiranje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranjih iz EES zbirajo podatki. Udeleženec mora vprašalnik in izpolniti v
celoti, z izjemo dela vprašalnika, ki se navezuje na podatke označene z **, zato v tistem delu lahko navede, da o podatku ne želi odgovoriti.
EU zakonodaja Republiki Sloveniji v zvezi s porabo EU sredstev v 27., 54., 96. in 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 med drugim določa
obveznost spremljanja, vrednotenja in upravljalnih preverjanj operacij, za kar je potrebno pridobiti ustrezna dokazila o upravičeni porabi
sredstev pri doseganju ciljev in kazalnikov operacije (vključno z osebnimi podatki o udeležencih/slušateljih). V ta namen se pri operacijah,
sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske politike (v nadaljevanju: EKP) v programskem obdobju 2014–2020, na podlagi Liste prisotnosti
zbira tudi podatke o udeležencih/slušateljih, navedenih v tč. I Liste prisotnosti, ker Lista prisotnosti predstavlja dokazilo o upravičenem
strošku in izdatku. Udeleženci/slušatelji morajo za sodelovanje na operaciji, ki se sofinancira iz sredstev EKP, izpolniti Listo prisotnosti v tč.I.
Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete: Lista prisotnosti in Priloga 7 –
Vprašalnik za zbiranje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranjih iz EES.
Naziv in kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov (v nadaljevanju: upravičenec): Center za dopisno izobraževanje Univerzum.
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (kadar ta obstaja): Sašo Skočir, saso.skocir@cdi-univerzum.si
Financiranje dejavnosti svetovanja Svetovalno središče Ljubljana – LUR: Pogodba št. C3330-18-054003/3 o sofinanciranju dejavnosti informiranja in
svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2018.
Financiranje dejavnosti Svetovanje za zaposlene: Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni
razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022),
prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega
učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter
spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje
kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

