
 
 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 14. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU 
PODATKOV (ang. GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV  

Informacije v skladu s tem obrazcem bomo posredovali posameznikom, kadar osebni podatki niso 

bili pridobljeni od posameznika, kot to zahteva 14. člen Splošne uredbe, npr.: 

• od drugih upravljavcev (npr. od drugih podjetij ali institucij), 

• iz javno dostopnih virov (npr. iz javnih registrov, na spletnih straneh ipd.), 

• od drugih posameznikov (npr. posameznik zaupa telefonsko številko svojega prijatelja 

podjetju, to pa ga mora obvestiti o pridobitvi podatka). 

V kakšnem roku je treba zagotoviti informacije iz tega obrazca? 

a) V razumnem roku po prejemu osebnih podatkov, vendar najpozneje v enem mesecu, 

pri čemer se upoštevajo posebne okoliščine, v katerih se obdelujejo osebni podatki, 

b) če se bodo osebni podatki uporabili za komuniciranje s posameznikom najpozneje ob 

prvem komuniciranju s tem posameznikom, ali 

c) če je predvideno razkritje drugemu uporabniku, najpozneje ob prvem razkritju 

osebnih podatkov, 

d) kadar namerava upravljavec nadalje obdelovati osebne podatke za drug namen, t.j. ki ni 

namen, za katerega so bili osebni podatki pridobljeni1. 

 

Kdaj ni treba zagotoviti informacij iz tega obrazca? Kadar in kolikor: 

a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, že ima te informacije (dokazno 

breme je na upravljavcu); 

b) se izkaže, da je zagotavljanje takih informacij nemogoče ali bi vključevalo nesorazmeren 

napor2; 

c) je pridobitev ali razkritje izrecno določeno v zakonodaji z ustreznimi ukrepi za zaščito 

zakonitih interesov, ali 

d) morajo osebni podatki ostati zaupni ob upoštevanju obveznosti varovanja poklicne 

skrivnosti v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 



 
 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 14. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU 
PODATKOV (ang. GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV  

• Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 

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

• Namen obdelave osebnih podatkov: ____________________________________________ 
 

• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 

___________________________________________________________________________ 
 

• Vrste zadevnih osebnih podatkov: 

___________________________________________________________________________ 
 

• Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:  

____________________________________________________________________________ 

 

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

____________________________________________________________________________ 

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

določitev tega obdobja:  
_____________________________________________________________________________________________ 

 

• Obrazložitev zakonitih interesov: _______________________________________________ 
 

• 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: 

____________________________________________________________________________ 
 

• Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev 

lahko kadar koli prekličete, 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 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 viru osebnih podatkov in ali izvirajo iz javno dostopnih virov:  

____________________________________________________________________ 
 

• 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: 

____________________________________________________________________________ 
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