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Posebna izjava o varstvu podatkov za udeležence virtualnih dogodkov, ki jih 
organizira urad EUIPO prek videokonferenčne platforme družbe Zoom Video 
Communications med scenarijem neprekinjenega poslovanja, vzpostavljenim 
zaradi COVID-19. 
 
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 med virtualnimi dogodki, ki jih organizira Urad, 
tj. podatkov, s katerimi vas je mogoče neposredno ali posredno identificirati, bo potekala 
pošteno, zakonito in skrbno. 
 
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. 
 
 

1. Kakšni so narava in nameni dejanj obdelave? 
 
Urad EUIPO je zaradi izbruha koronavirusne bolezni podaljšal uporabo videokonferenčnih 
storitev za organiziranje virtualnih dogodkov z zunanjimi deležniki. 
 
Za svoje množične dogodke uporablja platformo družbe „Zoom Video Communications“ (v 
nadaljnjem besedilu: Zoom). Zoom je videokonferenčna platforma v oblaku, ki omogoča 
uspešno organizacijo dogodkov v virtualnem okolju in učinkovito sodelovanje z deležniki 
Urada, ki je čim bolj podobno osebni izkušnji. 
 
V Zoomovi platformi se osebni podatki obdelujejo samo za namen izvedbe virtualnega 
dogodka ter zagotovitev učinkovitega sodelovanja in komuniciranja med uradom EUIPO in 
njegovimi deležniki, s čimer se zagotovi njegovo neprekinjeno poslovanje in skladnost z 
veljavnimi pravnimi obveznostmi. Namen obdelave ni njena uporaba za avtomatizirano 
odločanje. 
 
Ta izjava o varstvu podatkov se nanaša samo na podatke, obdelane za namen organiziranja 
in izvajanja virtualnih dogodkov prek platforme Zoom. Obdelava vaših podatkov za 
usklajevanje in potrebne nadaljnje dejavnosti se opravi v skladu s standardno izjavo o varstvu 
osebnih podatkov v okviru organizacije in upravljanja dogodkov urada EUIPO. 
 
 

2. Katere osebne podatke obdelujemo? 
 
Prek platforme Zoom obdelujemo naslednje osebne podatke: 
 

• uporabniško ime; 

• splošne informacije o vaših nastavitvah pri uporabi storitve; 

• informacije o vaši napravi, omrežju in internetni povezavi, kot so naslov IP, naslov 
MAC, ID druge naprave (UDID), vrsta naprave, vrsta in različica operacijskega sistema 
ter različica odjemalca; 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/Organisation_events_training_and_meetings_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/Organisation_events_training_and_meetings_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/Organisation_events_training_and_meetings_en.pdf
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• informacije o vaši uporabi Zoomovih produktov ali drugi interakciji z njimi („uporabniške 
informacije“); 

• druge informacije, ki jih naložite, navedete ali ustvarite med udeležbo na dogodku; 

• metapodatke, ki se uporabljajo za vzdrževanje ponujene storitve; 

• neobvezne podatke: telefonska številka osebe, ki opravi klic s pomočjo Zoomovih 
storitev (npr. Zoomov telefon) in podatki, zbrani z uporabo piškotkov in slikovnih pik 
(samo če obiščete eno od Zoomovih spletnih mest za trženje). 

 
Glede na uporabljeno vrsto orodja za sodelovanje se lahko v informacije, ki se izmenjajo med 
uradom EUIPO in deležniki, vključijo dodatni osebni podatki, kot so takojšnja sporočila, slike, 
datoteke, table, prepisi in posnetki. V orodju boste samodejno obveščeni o začetku snemanja 
in imeli boste možnost, da virtualni dogodek zapustite, če ne želite biti posneti. Če iz nujnih 
upravičenih razlogov nasprotujete temu, da se vaša podoba ali glas posname v orodju, lahko 
uveljavljate pravico do ugovora tako, da to nakažete gostitelju dogodka, da se snemanje med 
vašim nastopom zaustavi. Upoštevajte, da bo vsako morebitno snemanje med dogodkom 
izvedeno samo za zakonite in izrecne namene. 
Zbirajo se lahko dodatni podatki, kar pa je odvisno od tega, ali uporabljate napravo Android 
ali iOS. 
 
 

3. Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov? 
 
Za obdelavo osebnih podatkov je v imenu urada EUIPO odgovoren izvršni direktor v vlogi 
upravljavca podatkov. 
 
Osebne podatke obdelujeta izvajalec videokonferenčnih storitev „Zoom Video 
Communications“ in izvajalec avdiovizualnih storitev urada EUIPO „Vitelsa“, ki upravlja 
naročniško razmerje in uporabniški račun za orodje. 
 
 

4. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu jih razkrijemo? 
 
Osebni podatki se na podlagi potrebe po seznanitvi razkrijejo naslednjim prejemnikom: 
 

• uslužbencem urada EUIPO in zunanjim uporabnikom, ki se udeležijo virtualnih 
dogodkov, organiziranih prek platforme Zoom; 

• skupini za sprejem Oddelka za infrastrukturo in zgradbe ter njegovim zunanjim 
izvajalcem, kot sta podjetje za upravljanje dogodkov „Pomilio Blumm“ in ponudnik 
avdiovizualnih storitev „Vitelsa“; 

• izvajalcu videokonferenčnih storitev „Zoom Video Communications“. 
 
Pri morebitnem prenosu osebnih podatkov tretjim osebam zunaj Evropskega gospodarskega 
prostora (EGP) se bodo upoštevale vse določbe iz poglavja V Uredbe (EU) 2018/1725. 
Zoom, za katerega je bila potrjena skladnost z okvirom zasebnostnega ščita, kot ustrezne 
zaščitne ukrepe uporablja standardna pogodbena določila. 
 
Zoom lahko osebne podatke razkrije svojim tretjim izvajalcem za namene vzdrževanja in 
podpore storitve. 
 
 

5. Kako ščitimo in varujemo vaše informacije? 
 
Upravljavec izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje in zaščito vaših 
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osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, 
nepooblaščenim razkritjem ali dostopom. 
 
Zoom je javno objavil, da vse podatke hrani na varnih strežnikih tretjih oseb ob izvajanju 
naslednjih varnostnih ukrepov: 
 

• upravljanje dnevnikov dostopov; 

• zagotavljanje neprekinjene podpore 24 ur na dan sedem dni v tednu po celem svetu z 
upravljanjem in spremljanjem dejavnosti dostopa do podatkovnega središča, 
opremljanjem lokalnih skupin in drugih podpornih skupin za odziv na varnostne 
incidente; 

• oskrba z rezervnimi viri napajanja; 

• šifriranje podatkov. 

 
Zoom ima potrdilo SOC 2 vrste II o skladnosti s standardi varnosti, razpoložljivosti, obdelave, 
celovitosti in zaupnosti, njegov izvajalec storitev v oblaku pa ima certifikat ISO 27001. Poleg 
tega se je Zoom v zavezujoči pogodbi zavezal, da bo izpolnjeval obveznosti v zvezi z 
varstvom podatkov, ki izhajajo iz Uredbe (EU) 2018/1725. 
 
Urad EUIPO je predhodno konfiguriral nastavitve orodja, da bi zagotovil varstvo osebnih 
podatkov in sprejetje vseh možnih ukrepov za zavarovanje zaupnosti, celovitosti in 
razpoložljivosti informacij v okviru orodja. 
 
Vsi uslužbenci urada EUIPO in njegovi izvajalci storitev (izvajalec upravljanja dogodkov in 
izvajalec avdiovizualnih storitev), ki ravnajo z osebnimi podatki v okviru organizacije virtualnih 
dogodkov, podpišejo izjavo o zaupnosti. 
 
 

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. 
 
Pravica do popravka se lahko uporabi samo za netočne ali nepopolne dejanske podatke, 
obdelane v okviru Zoomove platforme. 
 
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. 
 
 

7. Kakšna je pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov? 
 
Obdelava temelji na členu 5.1(a) Uredbe (EU) 2018/1725, ker je potrebna za opravljanje 
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naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene instituciji ali organu Unije. 
 
 

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. 

 
Zoom hrani osebne podatke en mesec, razen če je treba osebne podatke v skladu z 
zakonodajo Evropske unije ali nacionalno zakonodajo držav članic Evropske unije hraniti 
daljše obdobje. 
 
 

9. S kom naj stopite v stik, če imate vprašanja/pomisleke v zvezi z obdelavo 
svojih osebnih podatkov? 

 
Če imate vprašanja ali pomisleke v zvezi z obdelavo vaših 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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