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Pravice posameznika pri upravljanju osebnih podatkov  
 

Varstvo osebnih podatkov 

 
 

V občini, se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse zbirke osebnih podatkov 

vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 

(ZVOP) in Splošno uredbo o varstvu podatkov1 ter posamezniku, katerega osebne podatke 

obdelujemo, zagotavljamo naslednje pravice: 

 potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do 

osebnih podatkov in naslednje informacije:  

o namene obdelave;  

o vrste zadevnih osebnih podatkov;  

o uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni 

podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; 

o rok hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja;  

 obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razloge za 

obdelavo kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika; 

 eno kopijo osebnih podatkov v elektronski obliki (brezplačno); 

 v primeru, da posameznik zahteva dodatne kopije, lahko upravljavec zaračuna razumno 

pristojbino ob upoštevanju stroškov; 

 omejitev obdelave, kadar: 

o posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in 

sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; 

o je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, 

nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove 

uporabe; 

o upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih 

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, 

izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; 

 popravek netočnih oziroma nepravilnih osebnih podatkov; 

 izbris vseh osebnih podatkov na podlagi izpolnjenih pogojev  17 člena splošne uredbe še bolj 

natančno, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na 

podlagi katere poteka obdelava osebnih podatkov; 

 posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v 

zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno 

berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga 

upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral; 

 preklic uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem 

profilov; 

                                                
1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
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 posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, 

ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne 

učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva skladno z 22. členom  Splošne 

uredbe o varstvu podatkov. 

Posameznik ima pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da 

obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

Postopek uveljavljanja pravic: 

 

Posameznik je seznanjen, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v 

zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca, in sicer osebno na lokaciji upravljavca. 

Posameznik je seznanjen, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru 

uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od njega zahteva dodatne podatke, izvedbeni postopek 

uveljavljanja pravic pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo 

identificirati. 

Posameznik je seznanjen, da mora upravljavec zahtevo posameznika, s katero uveljavlja pravice v 

zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 

enem mesecu od prejema zahteve. 

 

 

Podatki upravljavca: 

 

 

Naziv Občina Žirovnica 

Naslov, pošta in kraj Breznica 3, 4274 Žirovnica 

 

 

Podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 

 

E-pošta dpo@virtuo.si 

 

 

 

 

 


