
OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV 

(GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI PODATKOV O 

IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH 

 

 Upravljavec zbirke osebnih podatkov:  

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, info@zrss.si. 
 

 Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana: 

dpo@zrss.si. 
 

 Namen obdelave osebnih podatkov:  

Podatki o imenu in priimku prijavljene osebe – udeleženca seminarja ter zavodu, kjer je ta 

oseba zaposlena se uporabljajo za obveščanje o poteku seminarja in za organizacijo 

seminarja. Podatki o imenu in priimku prijavljene osebe – udeleženca seminarja, zavodu, kjer 

je ta oseba zaposlena in dejanski udeležbi na seminarju se uporabljajo za preverjanje 

prisotnosti na seminarju in za izdajo potrdila o udeležbi na seminarju. Podatek o 

elektronskem naslovu se uporablja za povratno informacijo prijavitelju o prijavi prijavljene 

osebe na seminar. 
 

 Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je osebna privolitev (ZVOP-1, 2. odstavek 9. 

člena). 
 

 Uporabniki ali kategorije uporabnikov1 osebnih podatkov, če obstajajo:  

Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam. 

 

 Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:  

Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.  

 

 Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za 

določitev tega obdobja:  

Osebni podatki se hranijo trajno oziroma do preklica privolitve.  

Elektronski naslovi se hrani do zaključka seminarja. 
 

 Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov:  

Prijavljena oseba lahko kadarkoli zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris 

osebnih podatkov. Zahtevo mora prijavljena oseba posredovati na naslov upravljavca zbirke 

osebnih podatkov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, info@zrss.si.  
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 Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:  

Privolitev lahko prijavljena oseba kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost 

obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 

 Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:  

Pritožbo lahko prijavljena oseba poda  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 

1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). 

 Informacije o tem: 

o ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost:  

Ne, zagotovitev osebnih podatkov ni zakonska ali pogodbena obveznost..  

o ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, 

če jih ne zagotovi:  

Da. Prijavljena oseba mora zagotoviti vse navedene osebne podatke če se želi 

udeležiti seminarja in prejeti potrdilo o udeležbi. 

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter 

vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice 

take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:  

Ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 
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