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Obvestilo posamezniku o obdelavi osebnih podatkov – evidenca
predlaganih kandidatov za priznanja in nagrade Občine Trzin ter
prejemnikov teh priznanj in nagrad
1. Kontaktni podatki občine - upravljavca (naziv, naslov, telefon, elektronska pošta):
Občina TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, Tel. št.: 01 564 45 44
Elektronski naslov: info@trzin.si; Elektronski naslov za varstvo osebnih podatkov:
varstvopodatkov@trzin.si ali jerneja.merva@dataofficer.si
2. Kontaktni podatki Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (telefon, e-pošta):
Jerneja Merva, univ. dipl. prav., CIPP/E, e-mail: jerneja.merva@dataofficer.si, tel. 041 921
762.
3. Namen ali več namenov za katere se osebni podatki zbirajo oziroma obdelujejo:
Za namen podelitve nagrad in priznanj zaslužnim posameznikom ob občinskem prazniku.
4. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo:
Kontaktni podatki (ime in priimek, naslov) predlagateljev, kontaktni podatki predlaganih
kandidatov (ime in priimek, datum rojstva, naslov) in zakonitih zastopnikov
društev/organizacij, ki kandidate predlagajo.
5. Pravna podlaga:
Zakoniti interes (4.odstavek 9. člena ZVOP-1; člen 6 e GDPR) za izvajanje nalog na podlagi 21.
člena ZLS; in Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št.
3/99 in 15/16).
5.1 Posebna obrazložitev zakonitega interesa:
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, t.i. izvirne naloge, ki jih
predpisuje 21. člen ZLS, med katerimi je tudi podeljevanje simboličnih nagrad ob posebnih
priložnostih, med katere uvrščamo tudi občinski praznik.
6. Obdobje hrambe: 5 let za neizbrane kandidate, za izbrane pa Arhivsko (A).
7. Zunanji uporabniki oziroma kategorije (zunanjih) uporabnikov (npr. pogodbeni
obdelovalci, javni organi, druge tretje osebe): NE

8. Ali je zagotovitev oziroma posredovanje osebnih podatkov s strani posameznika
zakonska ali pogodbena obveznost;
NE
9. Ali se izvaja postopek avtomatiziranega sprejemanja odločitev na podlagi zbranih osebnih
podatkov (vključno profiliranje)?
NE
10. Ali se podatki prenašajo v tretjo državo (izven EU)?
NE
11. Obstoj pravic posameznikov
V primeru obdelave na podlagi zakona: Posameznik ima pravico do dostopa do osebnih
podatkov, pravico do popravka in do omejitve obdelave podatkov.
V primeru obdelave na podlagi zakonitih pristojnosti občine v povezavi z izvajanjem javnih
nalog, ima posameznik pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, do
omejitve obdelave in do ugovora.
Pravice uveljavlja preko kontaktnega naslova varstvopodatkov@trzin.si ali
jerneja.merva@dataofficer.si;
12. Posameznik ima možnost vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Več o pravicah in politiki varstva osebnih podatkov lahko preberete na povezavi
http://www.trzin.si/sl/content/obcina/varstvo-podatkov.html.

