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Izjava o varstvu osebnih podatkov pri njihovi obdelavi v okviru organizacije in 
upravljanja srečanj in dogodkov urada EUIPO 
 
Varstvo vaše zasebnosti je velikega pomena za Urad Evropske unije za intelektualno lastnino 
(EUIPO). Urad je zavezan k spoštovanju in varstvu vaših osebnih podatkov ter zagotavljanju 
vaših pravic v zvezi z zasebnostjo. 
 
Vsaka obdelava osebnih podatkov v okviru organizacije in upravljanja srečanj in dogodkov 
urada EUIPO, tj. podatkov, s katerimi vas je mogoče neposredno ali posredno identificirati, 
poteka pošteno, zakonito in skrbno. 
 
Obdelava osebnih podatkov za organizacijo in upravljanje srečanj in dogodkov urada EUIPO 
vključuje obdelavo osebnih podatkov med pošiljanjem vabila ali prijavo udeležencev, 
logističnim usklajevanjem, poročanjem o srečanjih ali dogodkih in njihovo promocijo, vključno 
z dokumentacijo, fotografijami in avdiovizualnimi posnetki ter njihovim morebitnim 
razširjanjem in objavo, ter nadaljnjimi dejanji po koncu dogodkov, kot sta izmenjava 
kontaktnih podatkov udeležencev ter razširjanje zapisnikov, predstavitev in poročil. 
 
Ta dejanja obdelave ureja Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, 
organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov. Informacije v tem 
sporočilu so podane v skladu s členoma 15 in 16 Uredbe (EU) 2018/1725. 
 
Ta izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje podrobne informacije o vseh vrstah podatkov, 
ki jih je mogoče obdelovati na srečanju ali dogodku, ki ga organizira urad EUIPO. Kateri 
podatki točno se obdelujejo v zvezi z določenim srečanjem ali dogodkom urada EUIPO, se 
lahko določi glede lahko vsak primer posebej. 
 
 

1. Kakšni so narava in nameni dejanj obdelave? 
 
Osebni podatki se obdelujejo za namen organiziranja in upravljanja srečanj ali dogodkov ter 
usklajevanja morebitnih potrebnih nadaljnjih dejavnosti, pa tudi za namene odgovornosti ter 
komuniciranja, preglednosti, ozaveščanja, izobraževanja ali promocije. 
 
Obdelava osebnih podatkov je lahko potrebna v okviru prijave in nastanitve udeležencev 
srečanja oziroma dogodka, logistične podpore pred srečanjem oziroma dogodkom, med njim 
in po njem, pisanja in razširjanja zapisnikov, razširjanja dnevnih redov, predstavitev in/ali 
poročil, snemanja intervjujev, objave na spletu, v interni reviji ali na drugih medijskih kanalih, 
kot je pretakanje, ter omogočanja, da urad EUIPO udeležencem zagotavlja nadaljnje 
informacije o posameznih srečanjih ali dogodkih v prihodnosti. 
 
Osebni podatki so lahko vključeni v interno zbirko kontaktnih podatkov, ki si jo izmenjajo 
oddelki urada EUIPO, da lahko stopijo v stik s posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, v primeru prihodnjih srečanj ali dogodkov. 
 
Vaše podatke lahko Urad pridobi neposredno od vas med postopkom prijave ali pa jih pridobi 
od drugega vira (zbirk kontaktnih podatkov, javno dostopnih virov, drugega udeleženca 
srečanja/dogodka, ki je pooblaščen, da zagotovi podatke v vašem imenu, itd.). 
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2. Katere osebne podatke obdelujemo? 
 
Pred srečanjem oziroma dogodkom, med njim in po njem urad EUIPO obdeluje 
identifikacijske podatke udeležencev za organizacijo in upravljanje srečanja oziroma 
dogodka. Ti podatki vključujejo naziv, ime, priimek, številko osebne izkaznice ali potnega 
lista, datum rojstva, državljanstvo, poštni in elektronski naslov, podpis, poklic, delovno mesto, 
organizacijo oziroma institucijo, državo, izhodiščno mesto, bančne podatke, davčno številko 
in naslov za namene povračila stroškov ter posamezne informacije o vrsti prevoza in 
nastanitvi. Številka vašega mobilnega telefona se lahko obdeluje le za namen zagotavljanja 
bistvenih varnostnih informacij v nujnih primerih. Glede na naravo srečanja oziroma dogodka 
se bodo morda zbirali podatki, povezani z zdravjem, na primer v zvezi z mobilnostjo, 
prehranskimi zahtevami, alergijami in intolerancami. 
 
Poleg tega se med srečanjem oziroma dogodkom včasih izdelajo zvočni, video- ali 
avdiovizualni posnetki, tudi med sodelovanjem na predstavitvah, delavnicah ali v intervjujih. 
V tem primeru se lahko glede na vrsto posnetka in njegove namene obdelujejo slike ali 
fotografije, izjave, mnenja ipd. 
 
Če iz nujnih upravičenih razlogov nasprotujete temu, da se vaša podoba ali glas fotografira, 
posname ali objavi na spletu, lahko uveljavljate pravico do ugovora, npr. tako, da med 
fotografiranjem oziroma snemanjem niste prisotni. V tem primeru stopite v stik z organizatorji 
srečanja oziroma dogodka, da bodo lahko pri snemanju in fotografiranju upoštevali vašo željo 
in vam ponudili drugo možnost. Običajno je na voljo posebej označeno območje, kamor lahko 
sedejo udeleženci, ki se ne želijo pojavljati v videoposnetkih ali na fotografijah. 
 
Upoštevajte, da ugovor obdelavi vaših osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave, 
izvedene pred ugovorom. 
 
 

3. Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov? 
 
Za obdelavo osebnih podatkov je odgovoren urad EUIPO. 
 
Osebne podatke lahko obdelujejo: 
 

 notranje skupine za sprejem, varnost in logistiko Oddelka za infrastrukturo in zgradbe 
ter njegovi zunanji izvajalci, kot je podjetje za organiziranje dogodkov Pomilio Blumm 
ter njegovi podizvajalci, ponudniki in dobavitelji; 

 

 notranje skupine Službe za komuniciranje in njihovi zunanji izvajalci, odgovorni za 
fotografije in videoposnetke na nekaterih srečanjih in dogodkih; 

 

 uslužbenci in/ali osebje drugih oddelkov, ki sodelujejo pri organizaciji srečanja oziroma 
dogodka. 
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4. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se podatki 
razkrijejo? 

 
Dostop do osebnih podatkov je, odvisno od njihove vrste in namenov obdelave, omogočen 
le, kadar je to potrebno, uslužbencem urada EUIPO, morebitnim zunanjim izvajalcem, 
njihovim podizvajalcem in širši javnosti. 
 
Do osebnih podatkov dostopajo: 
 

 notranje skupine za sprejem, varnost in logistiko Oddelka za infrastrukturo in zgradbe 
ter njegovi zunanji izvajalci, kot je podjetje za organiziranje dogodkov Pomilio Blumm 
ter njegovi podizvajalci, ponudniki in dobavitelji; 

 

 notranje skupine Službe za komuniciranje in njihovi zunanji izvajalci, če so odgovorni 
za fotografije in videoposnetke na nekaterih dogodkih; 

 

 uslužbenci in/ali osebje drugih oddelkov, ki sodelujejo pri organizaciji dogodka 
oziroma srečanja. 

 
Osebni podatki so lahko dostopni prek internih komunikacijskih orodij, kot so interno spletišče 
Insite, interna revija Backstage, videoposnetki, predvajani na srečanjih ali dogodkih, 
aplikacija za upravljanje dogodkov, ki je na voljo udeležencem med dogodkom, in novice 
urada EUIPO. Slike, predstavitve, spletni tokovi v živo in/ali avdiovizualni posnetki 
govornikov, udeležencev in organizatorjev se lahko dajo na voljo širši javnosti na internetu v 
okviru dejavnosti urada EUIPO ipd. 
 
Prejemniki osebnih podatkov (osebje urada EUIPO, zunanji viri, drugi udeleženci in/ali širša 
javnost) se lahko razlikujejo glede na vrsto posnetka in namen srečanja oziroma dogodka. 
 
Kadar se na dogodku sestavi zapisnik, se v njem navedejo imena udeležencev in njihova 
funkcija, ti podatki pa se skupaj z delovnim mestom, organizacijo oziroma institucijo in državo 
udeleženca dajo na voljo drugim udeležencem. Če iz nujnih upravičenih razlogov nočete, da 
se vaše ime objavi v zapisniku srečanja, lahko temu ugovarjate. V tem primeru že pred 
srečanjem oziroma dogodkom stopite v stik z njegovimi organizatorji, da bodo lahko 
upoštevali vašo željo, pri tem pa navedite razloge, zakaj bi razkritje vaših podatkov lahko 
posegalo v vaše zakonite interese. 
 
Kadar na dogodku sodelujejo govorniki, objavimo dnevni red srečanja z njihovimi imeni, 
organizacijami oziroma institucijami in naslovi nastopov. Objavimo lahko tudi druge osebne 
informacije, ki nam jih zagotovijo govorniki, kot so življenjepis, fotografije, predstavitve itd. Če 
nastopate kot govornik(-ca) in iz nujnih upravičenih razlogov nočete, da fotografiramo ali 
posnamemo vašo podobo ali glas ali jo/ga objavimo na spletu ali razširjamo dnevni red 
srečanja z vašim imenom, organizacijo oziroma institucijo in naslovom nastopa, vaš 
življenjepis ali druge podatke, ki ste nam jih zagotovili, lahko temu ugovarjate. V tem primeru 
že pred srečanjem oziroma dogodkom stopite v stik z njegovimi organizatorji, da bodo lahko 
upoštevali vašo željo, pri tem pa navedite razloge, zakaj bi razkritje vaših podatkov lahko 
posegalo v vaše zakonite interese. 
Vaši podatki se načeloma ne dajejo na voljo tretjim osebam zunaj EGP. 
V primeru prenosa osebnih podatkov se spoštujejo vse določbe poglavja V Uredbe 
(EU) 2018/1725. 
 
Podrobne informacije o tem, kdo točno so prejemniki podatkov in kateri pravni instrumenti se 
uporabljajo pri vsakem posameznem srečanju oziroma dogodku, so na voljo na zahtevo. 
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5. Kako ščitimo in varujemo vaše informacije? 
 
Upravljavec izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje in zaščito vaših 
osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, 
nepooblaščenim razkritjem ali dostopom. 
 
Vsi osebni podatki v zvezi z upravljanjem srečanj in dogodkov so shranjeni v varnih 
aplikacijah IT v skladu z varnostnimi standardi urada EUIPO ter v posebnih elektronskih 
mapah, dostopnih samo pooblaščenim osebam. Sistemi in strežniki urada EUIPO so 
zaščiteni z geslom, za dostop pa se zahtevata odobreno uporabniško ime in geslo. 
Informacije so varno shranjene z namenom varovanja zaupnosti in zasebnosti podatkov, ki 
jih vsebujejo. Papirni dokumenti so zaklenjeni v varnih omaricah. 
 
Vse osebe, ki imajo opravka z osebnimi podatki v okviru organizacije in upravljanja srečanj 
in dogodkov, podpišejo izjavo o zaupnosti. 
 
Če osebne podatke obdeluje tudi izvajalec storitev (zunanji obdelovalec), bo upravljavec 
spremljal in preverjal izvajanje zahtevanih organizacijskih in tehničnih varnostnih ukrepov, 
potrebnih za zagotovitev skladnosti z Uredbo (EU) 2018/1725. 
 
 

6. Kako lahko pridobite dostop do informacij, ki vas zadevajo, in jih po 
potrebi popravite? Kako lahko prejmete svoje podatke? Kako lahko 
zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, omejite njihovo obdelavo ali ji 
ugovarjate? 

 
Kot je opisano v členih 17 do 24 Uredbe (EU) 2018/1725, imate pravico do dostopa do svojih 
osebnih podatkov ter njihovega popravka, izbrisa in prejema, pa tudi do omejitve njihove 
obdelave in ugovora zoper njo. 
 
Če želite uveljavljati katero od teh pravic, upravljavcu podatkov pošljite pisno poizvedbo, v 
kateri izrecno navedite svojo zahtevo. 
 
Upravljavec bo na zahtevo odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v 
enem mesecu po prejemu zahteve. Vendar se lahko ta rok v skladu s členom 14(3) Uredbe 
(EU) 2018/1725 po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju 
obsežnosti in števila zahtev. O morebitnem takem podaljšanju vas bo urad EUIPO obvestil v 
enem mesecu po prejemu zahteve, pri čemer bo navedel tudi razloge za zamudo. 
 
Upoštevajte, da preklic privolitve v obdelavo vaših podatkov, povezanih z zdravjem, ne vpliva 
na zakonitost morebitne obdelave, ki se je izvajala na podlagi privolitve pred njenim 
preklicem. 
 
 

7. Kakšna je pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov? 
 
Za dejanja obdelave se uporablja Uredba (EU) 2018/1725: 
 

 člen 5(1)(a), kadar je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu na 
podlagi ali pri izvajanju javne oblasti (uporablja se za identifikacijske podatke, potrebne 
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za organizacijo srečanja/dogodka, fotografije, videoposnetke itd.); 

 člen 5(1)(c), kadar je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena 
stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje 
ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (uporablja se za 
identifikacijske podatke, potrebne za organizacijo srečanja oziroma dogodka); 

 člen 5(1)(d), kadar je upravljavec podatkov prejel prostovoljno, dejansko, informirano 
in nedvoumno privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v 
obdelavo njegovih podatkov, povezanih z zdravjem; 

 člen 5(1)(e), kadar je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki (uporablja se samo za številke mobilnih 
telefonov, kadar se zberejo med prijavo na srečanje oziroma dogodek). 

 
Poleg tega se osebni podatki zbirajo in obdelujejo v skladu z notranjimi smernicami o varstvu 
podatkov za obdelavo osebnih podatkov pri organizaciji in vodenju srečanj in dogodkov, ki 
jih organizira ali izvaja urad EUIPO. 
 
 

8. Kako dolgo hranimo vaše podatke? 
 
Osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec podatkov ali ponudniki storitev pod njegovim 
nadzorom, se na splošno hranijo toliko časa, da se doseže namen, za katerega so bili 
obdelani. 
 
Del podatkov (po potrebi ime, priimek, naziv, podpis, elektronski naslov, bančni podatki, 
davčna številka in naslov) se za namene odgovornosti hrani največ sedem let. Drugi podatki 
se hranijo v podatkovnih zbirkah o upravljanju dogodkov največ šest mesecev po dogodku. 
 
Podatki, povezani z zdravjem, se hranijo največ šest mesecev po dogodku le, če udeleženec 
ni preklical privolitve. Če je bila privolitev preklicana, se bodo podatki brez nepotrebnega 
odlašanja izbrisali. 

 
Ne glede na navedeno se nekateri osebni podatki lahko hranijo dlje: 
 

 zvočne, video- in avdiovizualne posnetke ter fotografije srečanj in dogodkov lahko 
urad EUIPO iz izobraževalnih, institucionalnih, zgodovinskih, informativnih in/ali 
promocijskih razlogov hrani dlje časa v skladu z izjavo o varstvu osebnih podatkov pri 
njihovi obdelavi v okviru snemanja in fotografiranja, ki ju izvaja Služba urada EUIPO za 
komuniciranje, ki vam jo lahko na zahtevo predložimo. Taki podatki se lahko objavijo 
na intranetu, spletišču urada EUIPO, drugih kanalih družbenih omrežij urada ali na 
učnem portalu akademije EUIPO. V tem primeru bodo osebni podatki kar najbolj 
omejeni, ohranjena pa bodo na primer samo imena, priimki in fotografije. 

 

 Kontaktni podatki se lahko hranijo v interni zbirki kontaktnih podatkov, ki jo uporabljajo 
oddelki urada EUIPO, da lahko stopijo v stik s posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, za vabilo na prihodnja srečanja ali dogodke, kot je opisano v izjavi o 
varstvu osebnih podatkov pri upravljanju zbirke kontaktnih podatkov v uradu EUIPO, ki 
vam jo lahko na zahtevo predložimo. 
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9. S kom naj stopite v stik, če imate vprašanja/pomisleke v zvezi z 
obdelavo svojih osebnih podatkov? 

 
Če imate pomisleke ali vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, jih naslovite 
na upravljavca podatkov na naslovu: DPOexternalusers@euipo.europa.eu 
 
Posvetujete se lahko tudi s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri uradu EUIPO na 
naslovu: DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu 
 

Pravno varstvo: 
 
Če upravljavec podatkov in/ali pooblaščena oseba za varstvo podatkov nista ustrezno 
odgovorila na vaš zahtevek, lahko vložite pritožbo pri evropskem nadzorniku za varstvo 
podatkov na naslovu: edps@edps.europa.eu 
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