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Vsem vlagateljem za sofinanciranje operacij LAS

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 Uredbo o varovanju 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 podatkov 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 interesom
delodajalca in ki bi terjali, da se podatkov ne posreduje.
Delodajalec ima zato dolžnost, da delavca obvesti, da bo financerju sporočil njegove osebne podatke
(in točno, katere, torej npr. plačilne liste za določeno obdobje itd.) v okviru prijave oziroma poročanja
LAS glede izvajanja določene operacije, in mu hkrati tudi sporoči, da ima v zvezi s tem pravico do
ugovora. To pomeni, da lahko delavec, ki meni, da posredovanje podatkov financerju ni upravičeno,
oziroma da se s tem nesorazmerno posega v njegove pravice, ugovarja pri delodajalcu. Delodajalec v
tem primeru preneha s posredovanjem osebnih podatkov, razen če dokaže nujne legitimne razloge za
njihovo posredovanje financerju, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami delavca.
Iz tega razloga vsem partnerjem v operacijah LAS, ki uveljavljajo stroške dela in jih dokazujejo s
plačilnimi listami svetujemo, da obvestijo svoje delavce kot je navedeno v prejšnjem odstavku. S tem se
bodo izognili morebitnim težavam pri izvajanju Pravilnika o varstvu osebnih podatkov in Evropske
uredbe GDPR in zagotovili zahtevano dokazovanje upravičenih stroškov operacije.
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