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Obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov pri javnem razpisu po  

13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) 

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Sklad) skladno z določili 

Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR) podaja 

informacije o obdelavi osebnih podatkov.  

1. Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:  

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9A, 1310 Ribnica  

Telefonska številka: 01/ 836-19-53 

Elektronski naslov: info@srrs.si 

Spletna stran: www.srrs.si 
 

2. Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov:  

Telefonska številka: 01/ 836-19-53 

Elektronska pošta: info@srrs.si 
 

3. Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov:  

Za namen izvajanja javnega razpisa se obdelujejo osebni podatki kot so ime in priimek, stalno prebivališče, naslov 

za vročanje pošte, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, telefonska številka, elektronska pošta, osebni 

podatki, potrebni za izvajanje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ostali osebni podatki v 

zvezi vlogo vlagatelja in z njim povezanimi osebami (zaposleni pri upravičencih, zunanji izvajalci).  
 

4. Zakonitost obdelave ter pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:  

Zakonitost obdelave osebnih podatkov izhaja iz b) točke 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov 

za potrebe izvajanja nalog v povezavi z javnim razpisom in namenom sklenitve pogodbenega razmerja ter 

pogodbeno obveznostjo.  
 

5. Uporabniki osebnih podatkov:  

Zgoraj navedene zbrane osebne podatke bo uporabljal Sklad, ki jih na zahtevo organov ter na podlagi zakonov 

lahko posreduje ministrstvom, nadzornim organom, inšpekcijam, revizijskim družbam, organom pregona ter 

sodiščem. 
  

6. Pravice posameznika  

S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja,  

Škrabčev trg 9A, 1310 Ribnica ali na elektronski naslov info@srrs.si, za DPO (pooblaščena oseba za varstvo 

podatkov), lahko posameznik kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave 

ali izbris osebnih podatkov, ugovarja k obdelavi osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi s posameznikom ter 

zahteva prenos podatkov.  
 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (Dunajska cesta 22, SI-1000 

Ljubljana, tel: 01 230 97 30, e-mail: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: https://www.ip-rs.si/), če meni, da se njegovi 

osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 

podatkov. 

 

7. Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev 

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne bo izvajalo. 
 

8. Hramba osebnih podatkov:  

Sklad bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to 

potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa bo spoštoval posameznikovo 

možnost njenega preklica. 
 

Osebne podatke Sklad obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi 

lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru 

sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. 

V navedenih primerih Sklad podatke hrani v skladu z zakonsko določenimi roki. 
 

9. Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in mednarodno organizacijo:  

Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU in EK. Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države. 

mailto:info@srrs.si
http://www.srrs.si/
mailto:info@srrs.si
mailto:info@srrs.si

