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ZAHTEVA ZA SEZNANITEV Z OSEBNIMI PODATKI 

 

Varstvo osebnih podatkov 

 

 

 

Na podlagi 15. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov
1
 se zahteva za posredovanje podatkov  

izpolnjuje z namenom posredovanja informacij kateri osebni podatki se vodijo v organizaciji za 

posamezno fizično osebo in na kakšen način se obdelujejo. Zahtevek vlagatelj vloži za pridobitev 

informacij o lastnih osebnih podatkih  oziroma za pridobitev informacij o osebnih podatkih za otroka, 

ki je mlajši od 16 let ali drugo osebo v kolikor ima za takšno dejanje pridobljeno pooblastilo druge 

osebe. 

 

Za posredovanje informacij o osebnih podatkih, ki se vodijo v organizaciji mora vlagatelj  predložiti 

identifikacijski dokument iz katerega je razvidno, da je dejansko oseba (posameznik) za katero se 

zahteva seznanitev ali posredovanje osebnih podatkov. V primeru, da je vlagatelj pooblaščenec, ki 

vlaga zahtevek za drugo osebo mora poleg lastnega identifikacijskega dokumenta predložiti še 

identifikacijski dokument in pooblastilo osebe za katero se zahteva posredovanje osebnih podatkov. 

 

Vrsta zahtevka: 

 

Vrsta zahtevka:  Zahteva - pooblaščenec za drugo osebo ali otroka, ki je mlajši od 16 let 

 Zahteva za lastne osebne podatke 

 

 

 

Podatki o vlagatelju: 

 

Ime in priimek  

Naslov, pošta in kraj  

E-pošta*  

Davčna številka  

*V kolikor želi vlagatelj pridobiti informacije o postopku preko elektronske pošte 

 

Podatki o osebi na podlagi pooblastila (izpolni samo, če je vlagatelj pooblaščenec, ki vlaga zahtevek 

za drugo osebo ali otroka, ki je mlajši od 16 let): 

 

Ime in priimek  

Naslov, pošta in kraj  

Davčna številka  

 

                                                
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 

http://www.sredisce-ob-dravi.si/
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Skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, prosim, da mi: 

 

Potrdite, ali se osebni podatki v zvezi z menoj obdelujejo ali ne  

Omogočite vpogled v evidenco zbirke osebnih podatkov  

Podate informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa 

potrebna pojasnila v zvezi s tem 

 

Omogočite seznanitev z osebnimi podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se 

nanašajo name 

 

Posredujete seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani moji osebni podatki, kdaj, na 

kakšni podlagi in za kakšen namen 

 

Obdobje hrambe  

Podate informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih 

podatkov, in o metodi obdelave 

 

Pojasnite tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvajate avtomatizirano 

odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika 

 

Kopijo osebnih podatkov  

 

 

Opis zahtevanih osebnih podatkov ali dokumentov: 

 

 

 

 

 

 

Organizacija brezplačno zagotovi eno kopijo osebnih podatkov  v kolikor je za to podana zahteva s 

strani vlagatelja. Za vse nadaljnje kopije lahko organizacija zaračuna strošek posredovanja. 

 

 

Zahtevane informacije naj se zagotovijo v naslednji obliki: 

 

Vpogled pri upravljavcu  

Fotokopija ali izpis v formatu A4 posredovano v fizični obliki (pošta)  

Elektronski zapis preko varnih elektronskih komunikacijskih poti (e-pošta - kriptirano)  

Elektronski zapis na prenosljivem nosilcu zapisa (CD/DVD)  
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Občina bo osebne podatke pridobljene v tem obrazcu obdelovala izključno za namen izvedbe postopka 

identifikacije osebnih podatkov, ki se vodijo organizaciji in za posredovanje odgovora skladno s 15. 

členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov 

 

Občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu 

občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov 

nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov 

izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, 

ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu  občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za 

dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja 

avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 

 

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, 

dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do 

pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). 

  

Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih 

podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: obcina.sredisce.ob.dravi@siol.net 

 

 

 

 

Kraj in datum:  

Podpis: 


