
OBVESTILO 

POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) 

GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV  

V EVIDENCI PRISPELIH VLOG NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN 

VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI MIREN-

KOSTANJEVICA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel.: 05/330-46-70, tajnistvo@miren-

kostanjevica.si 

 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Občini Miren-Kostanjevica je doc. dr. Miha 

Dvojmoč, Tbilisijska 96, 1000 Ljubljana, miha.dvojmoc@infocenter.si, 031 692 524. 

 

Namen obdelave osebnih podatkov: 

Osebni podatki se pridobijo neposredno od posameznika, na katerega se osebni podatki 

nanašajo in jih posameznik mora zagotoviti, če želi kandidirati na Javnem razpisu za 

sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-

Kostanjevica. Osebni podatki se potrebujejo za ugotavljanje upravičenosti in izplačilo sredstev 

razpisa. 

Obdelujejo se naslednji osebni podatki: 

• Ime in priimek vlagatelja,    

• Naslov (ulica, hišna št., poštna št., kraj),   

• Davčna številka, 

• Št. transakcijskega računa, 

• Banka, pri kateri je odprt račun,     

• Telefonska št.,          

• E-mail. 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 

Pogodba o sofinanciranju nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave. 

 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: 

Pogodbeni obdelovalec v podatkovni bazi ODOS – sistem za upravljanje dokumentov in 

procesov, PIA Informacijski sistemi in storitve, d.o.o., Prešernova cesta 9b, 3320 Velenje. 

Namen: evidentiranje dokumentarnega gradiva. 
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Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: 

Občina Miren-Kostanjevica osebnih podatkov ne bo prenašala v tretje države ali v mednarodno 

organizacijo. 

 

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

določitev tega obdobja: 

Zbrane osebne podatke bo Občina Miren-Kostanjevica hranila v skladu z Zakonom o varstvu 

dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14), 

Pravilnikom o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, 

št. 49/19) in Načrtom klasifikacijskih znakov z opredeljenimi roki hranjenja kot arhivsko gradivo. 

 

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: 

Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva: 

- dostop do osebnih podatkov, skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 

2016/679 (GDPR); 

- popravek osebnih podatkov, skladno s 16. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 

2016/679 (GDPR); 

- izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), kadar so izpolnjene predpostavke iz 17. člena 

Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR) in 

- omejitev obdelave, kadar so izpolnjene predpostavke iz 18. členu Splošne uredbe o varstvu 

podatkov (EU) 2016/679 (GDPR). 

Upravljavec (skrbnik zbirke osebnih podatkov) je dolžan vsakemu uporabniku, ki so mu bili 

osebni podatki razkriti, sporočiti vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve 

obdelave, pod pogoji 19. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR). 

Posameznik lahko svoje pravice iz te točke zahteva pri skrbniku zbirke osebnih podatkov iz 

prve alineje druge točke tega obvestila. Če s svojo zahtevo za varstvo podatkov ni uspešen, 

se lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. 

 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: 

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 

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

 

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 

profilov:  

Občina Miren-Kostanjevica ne izvaja avtomatiziranega odločanja na podlagi profiliranja z 

vašimi osebnimi podatki. 

http://www.ip-rs.si/

