Pojasnilo za lokalne akcijske skupine v zvezi s pravnimi podlagami za obdelavo
osebnih podatkov z dokazil o stroških dela pri izvajanju operacij
Pošiljamo vam pojasnilo v zvezi z vašim vprašanjem o zakonitosti obdelovanja osebnih
podatkov, ki jih LAS prejme z dokazili o stroških dela na operacijah, ki se sofinancirajo iz
sredstev LAS v okviru programa Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (plačilne liste, izpiski
nakazil na TRR in podobno).
V zvezi z obdelavo osebnih podatkov je za LAS bistveno vprašanje, ali ima LAS podlago
zahtevati določena dokazila za stroške dela, ki vsebujejo tudi osebne podatke delavcev.
Že na podlagi 9. odstavka 46. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
(v nadaljevanju Uredba), ter priloge 8 k Uredbi, je upravičenec dolžan predložiti kopije dokazil
o izplačilih, LAS pa ima kot financer pravico in dolžnost, da ta dokazila zahteva. Navodila za
določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru CLLD za sklad EKSRP in ESPR in Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva kohezijske politike v programskem
obodbju 2014-2020 (za sklad ESRR), na katera se Uredba tudi sklicuje, pa nadalje podrobneje
določajo, katera so dokazila v zvezi s stroški dela (plačilna lista ali obračunski list za
posamezen mesec, dokazila o izvedenih plačilih prispevkov in plač oziroma plačil za delo …).
Tudi v pogodbi z izvajalcem se LAS dogovori, katera dokazila ima prijavitelj dolžnost
posredovati.
LAS torej ima podlago, da navedena dokazila o stroških dela zahteva, pri čemer je narava teh
dokazil takšna, da nekatera nujno vsebujejo osebne podatke (npr. ime in priimek delavca,
TRR). LAS mora v zvezi s tem zato paziti le, da ne zahteva dokazil z osebnimi podatki, ki za
obdelavo zahtevkov za izplačila niso nujno potrebni (na primer podatki drugih delavcev ali
podatki, ki za dokazovanje stroška niso bistveni).
Prejemnik sredstev mora predložiti ta dokazila, sicer se njegov zahtevek za financiranje
zavrne. Dolžnost prejemnika sredstev (prijavitelja oziroma partnerja operacije) pa je hkrati,
da zagotovi podlago za svoje posredovanje osebnih podatkov delavca, ki dela na operaciji,
financerju (LAS). V zvezi s tem ste nas prosili, da pripravimo pojasnilo tudi za prejemnike
sredstev, ki niso prepričani, ali smejo LAS posredovati plačilne liste in druga dokazila, na
katerih so osebni podatki delavcev, oziroma so zaskrbljeni, da s tem, ko dokazila posredujejo
LAS, kršijo predpise o varovanju osebnih podatkov.
V nadaljevanju vam kratko vzorčno pojasnilo za prejemnike sredstev, ki ga LAS lahko uporabi
kot ukrep podpore prejemnikom sredstev (sicer ni dolžnost LAS, da dajete pojasnila glede
obveznosti, ki jih imajo prejemniki sredstav na podlagi predpisov o varstvu osebnih
podatkov). LAS lahko pojasnilo priredi oz. dopolni s konkretnimi lastnimi podatki (o LAS, o
pozivu), lahko se ga uporabi tudi zgolj za ustno pojasnilo prijaviteljem oz. partnerjem.
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Pojasnilo za prejemnike sredstev LAS glede varstva osebnih podatkov delavcev pri
poročanju o stroških dela pri izvajanju operacij v okviru programa Lokalnega razvoja, ki ga
vodi skupnost
Prejemnik sredstev LAS za sofinanciranje operacije v okviru programa Lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost, je v skladu s predpisi s področja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
pravili javnega poziva LAS ter pogodbo o sofinanciranju LAS dolžan predložiti predpisana in
dogovorjena dokazila o nastalih stroških dela, to so kopije plačilnih list oz. obračunskih listov
zaposlenih in dokazila o izvedenih izplačilih.
V zvezi s tem se mnogim prejemnikom sredstev pojavljajo vprašanja glede varstva osebnih
podatkov po novih predpisih (predvsem Splošno uredbo o varstvu podatkov EU št.
679/2016), saj niso prepričani, da financerju smejo posredovati plačilne liste in druga
dokazila, ki vsebujejo osebne podatke delavcev.
V skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov mora vsak delodajalec res zagotoviti podlago
za vsako obdelavo osebnih podatkov delavca, kar velja tudi za pošiljanje osebnih podatkov
delavca (plačilnih list, TRR, pogodbe o zaposlitvi idr.) financerju (LAS).
Pravna podlaga za posredovanje osebnih podatkov delavca financerju je lahko t. i. zakoniti
interes delodajalca, da pridobi sredstva financerja za svoje delovanje. Za posredovanje
podatkov financerju v takšnem primeru izvajalec operacije ne potrebuje soglasja delavca.
Zakoniti oz. legitimen interes delodajalca zadošča, razen v primeru, da obstajajo na drugi
strani interesi ali pravice delavca, ki prevladajo nad interesom delodajalca in ki bi terjali, da
se podatkov ne posreduje.
Delodajalec ima zato dolžnost, da delavca obvesti, da bo financerju (LAS) sporočil njegove
osebne podatke v okviru prijave oziroma poročanja glede izvajanja določene operacije (in
točno, katere podatke, torej npr. plačilne liste za določeno obdobje itd.). Hkrati delodajalec
delavca obvesti tudi, da ima v zvezi s tem pravico do ugovora pri delodajalcu, če meni, da
posredovanje podatkov financerju ni upravičeno, oziroma da se s tem nesorazmerno
posega v njegove pravice. Delavec mora svoj ugovor obrazložiti. Delodajalec v primeru
ugovora preneha s posredovanjem osebnih podatkov, razen če dokaže nujne legitimne
razloge za njihovo posredovanje financerju, ki prevladajo nad interesi, pravicami in
svoboščinami delavca.
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