
Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

Projekty predkladané v rámci programu ERASMUS +  

(údaje uložené a spracované v EPlusLink a v elektronických formulároch) 

 

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na systém riadenia (EPlusLink) pre prihlášky a záverečné správy 

predložené v rámci programu ERASMUS +. Pretože tento systém obsahuje osobné údaje 

jednotlivcov, ich zverejnenie a spracovanie spadá pod ustanovenia Nariadenia (EC) N° 

45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2000. Toto vyhlásenie o ochrane 

osobných údajov Vám vysvetľuje spôsob, akým tento systém používa osobné údaje a spôsob, 

akým budú osobné údaje chránené. 

 Na aký účel sa zbierajú  osobné údaje? 

 Aké osobné údaje zhromažďujeme? 

 Aké technické prostriedky používame na spracovanie osobných údajov? 

 Kto má prístup k Vašim údajom a komu sa poskytujú? 

 Ako dlho uchovávame Vaše údaje? 

 Ako môžete pristupovať k svojim osobným údajom, overiť ich správnosť, prípadne ich 

opraviť? 

 Aké  bezpečnostné opatrenia sú prijaté na ochranu Vašich informácií pred možným 

zneužitím alebo neoprávneným prístupom? 

 Na koho sa obrátiť, ak máte otázky alebo sťažnosti? 

  Odvolanie   

Na aký účel sa zbierajú  osobné údaje? 

Osobné údaje zbierame za účelom: 

 identifikovať žiadateľa o grant EÚ na projekt v rámci programu Erasmus+; 

 riadiť výberové konanie projektových žiadostí v rámci programu Erasmus+; 

 vytvoriť anonymné štatistiky o žiadateľoch, partnerských organizáciách, účastníkoch 

a projektoch; 

 plniť povinnosti a úlohy týkajúce sa monitorovania,  hodnotenia a vykazovania, ako sú  

stanovené v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje 

program.   

Európska komisia a štruktúry zodpovedné za realizáciu programu Erasmus+ nebudú 

spracovávať zozbierané údaje na iný účel, než je popísané vyššie. 

Aké osobné údaje zhromažďujeme (v EPlusLink a elektronických prihláškach) ?  

 Údaje týkajúce sa organizácie žiadajúcej o grant (kontaktné údaje štatutárneho 

zástupcu  a kontaktnej osoby projektu: názov, pohlavie, meno, oddelenie, pozícia, 

adresa, telefón a e-mail). 

 Údaje o skupinách účastníkov (krajiny pôvodu, pohlavie účastníkov a vek účastníkov). 



 Údaje o výnimkách štandardných sadzieb odôvodené osobitnými potrebami. 

  

Aké technické prostriedky používame na spracovanie dát? 

Zber a spracovanie osobných údajov sa vykonáva pomocou IT štandardov Komisie 

a telekomunikačnej infraštruktúry. Sú uložené v centrálnej databáze (spracováva ju GR pre 

vzdelávanie a kultúru a nachádza sa v dátovom stredisku Komisie v Luxemburgu) 

a v lokálnych databázach (riadených národnými agentúrami v každej krajine programu).

  

Kto má prístup k Vašim údajom a komu sa poskytujú?   

Národná agentúra krajiny, ktorá schvaľuje projekt, má prístup k súboru aplikácií v priebehu 

celého výberového konania. Údaje, týkajúce sa Vašej prihlášky, sú uložené v databáze 

EPlusLink a použité na 1) riadenie životného cyklu projektu, 2) monitorovanie, podávanie 

správ, hodnotenie a audítorské účely. 

Tieto údaje sa môžu zobraziť iným národným agentúram a útvarom Európskej komisie, 

zodpovedným za riadenie programu Erasmus+ (DG EAC), ale nesmú ich meniť. 

Vaše údaje môžu byť sprístupnené nasledujúcim službám a inštitúciám:  

 Interný audit 

 OLAF 

 Externí audítori na národnej úrovni (relevantné pre decentralizované akcie) 

Ako dlho uchovávame Vaše údaje? 

Údaje budú anonymizované desať rokov po výbere posledného kola projektov, ktoré sú 

podporované v rámci existujúceho programu Erasmus+ (2014-2020), takže do konca roka 

2030. 

Ako môžete pristupovať k svojim osobným údajom, overiť ich správnosť, prípadne ich 

opraviť? 

Pokiaľ ide o prihlášku, máte právo sami vložiť všetky požadované údaje.   Ste zodpovedný za 

správnosť všetkých poskytnutých informácií.  

Po uplynutí termínu na podanie žiadostí môžete v prípade potreby: 

 vyžiadať si kópiu vstupných údajov vo Vašej prihláške, 

 zaslať príslušnej národnej agentúre všetky zmeny týkajúce sa predložených údajov,   

 požiadať o zrušenie alebo zablokovanie dát. V takom  prípade bude Vaša žiadosť 

prijatá len vtedy, ak je odôvodená v súlade s podmienkami bodu 5 nariadenia (EC) č. 

45/2001.  

Každá žiadosť musí byť zaslaná poštou alebo elektronicky na adresu národnej agentúry  

zodpovednej za riadenie Vašej žiadosti. 



Aké  bezpečnostné opatrenia boli prijaté na ochranu Vašich informácií pred možným 

zneužitím alebo neoprávneným prístupom? 

Dátové súbory  sú chránené v Komisii  (viacerými  ochrannými opatreniami vykonávanými 

Komisiou za účelom ochrany integrity a dôvernosti elektronických dát inštitúcie) a v 

príslušnej národnej agentúre (na ktorú sa vzťahujú vnútroštátne právne úpravy). 

Kópie súborov prihlášok  sú uložené národnou agentúrou až do ich zničenia.  

Na koho sa treba obrátiť, ak máte otázky alebo sťažnosti, týkajúce sa ochrany osobných 

údajov fyzických osôb?  

V prvom rade kontaktujte národnú agentúru, ktorá riadi Vašu prihlášku (zoznam národných 

agentúr je k dispozícii na http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-

agencies_en.htm) 

V nadväznosti na vyššie uvedené sa môžete obrátiť na: 

 Sekciu B4  „Koordinácia programu Erasmus+ na Generálnom riaditeľstve pre 

vzdelávanie a kultúru (DG EAC) Európskej komisie: eac-unite-b4@ec.europa.eu 

 GR EAC  Koordinátor ochrany údajov: eac-data-protection@ec.europa.eu 

 Európsku komisiu – Oddelenie ochrany údajov:   data-protection-

officer@ec.europa.eu 

a/alebo: 

orgán poverený ochranou  údajov vo Vašej krajine (zoznam vnútroštátnych orgánov na 

ochranu osobných údajov   

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/index_en.htm  

 

Odvolanie 

V prípade konfliktu môžete sťažnosť adresovať Európskemu dozornému úradníkovi  pre 

ochranu údajov  ( EDPS) http://www.edps.europa.eu. 
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