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Izjava/soglasje člana Sveta zavoda za obdelavo osebnih podatkov le-tega za dobo celotnega 
mandata/članstva v Svetu zavoda OŠ Zbora odposlancev oz. do preklica 

 
 
 
Spoštovani, 
 
 
OŠ Zbora odposlancev za obdelavo osebnih podatkov, za katero nima zakonske podlage, potrebuje vašo 
privolitev, zato vas vljudno prosimo, da preberete spodnjo izjavo in nam dovolite predlagano obdelavo 
osebnih podatkov, tako, da ob posameznem namenu obdelave obkrožite DA. Če se s predlagano obdelavo 
osebnih podatkov ne strinjate, označite možnost NE. 
 
Po izpolnitvi namena obdelave bomo osebne podatke izbrisali oziroma uničili v skladu z določili Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 163/22, v nadaljevanju: ZVOP-2). 
 
 
____________________________________ (ime, priimek), član Sveta zavoda OŠ Zbora odposlancev, 
soglašam: 
 
 

- da zavod z namenom izvajanja pristojnosti, ki izhajajo iz članstva v Svetu, z mano komunicira tudi 

preko mojega zasebnega elektronskega naslova _____________________  DA NE* 

(pošiljanje raznih obvestil in vabil, razne druge dokumentacije) 

 

- da zavod z namenom izvajanja pristojnosti, ki izhajajo iz članstva v Svetu, z mano komunicira preko 

zasebne telefonske številke, ki se glasi _____________________   DA NE*   

 
*V kolikor ste obkrožili možnost »NE« in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, se lahko z informacijami, 

povezanimi s članstvom v Svetu seznanite na v zavodu običajen način. 

 
 
Soglasje velja za čas trajanja mandata v Svetu oz. do preklica. Vaše podatke, zbrane na podlagi privolitev, 
bomo obdelali zgolj za namen, ki je določen v obrazcu privolitev. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost 
obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. 
 
 
 
Kraj in datum: _________________________ 
 
 
Podpis: _______________________________ 
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Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih 

podatkov  
 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: OŠ Zbora odposlancev 

 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana: Katja Tretjak, zaposlena v 

pravni pisarni Center za pravno pomoč d.o.o., Mariborska cesta 69, 3000 Celje, dosegljiva na tel. št. 059 340 912 oz. e-

pošti katja@czpp.si. Podatki v zvezi s pooblaščeno osebo so objavljeni tudi na spletni strani zavoda. 

 

Namen obdelave osebnih podatkov: osebne podatke, zbrane na podlagi te privolitve obdelujemo z namenom kot 

izhaja iz posameznega soglasja.  

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: privolitev posameznika.  

 

Obrazložitev zakonitih interesov1: /  

 

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

osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.  

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: osebni 

podatki, pridobljeni v zvezi z zgoraj navedenimi nameni obdelave osebnih podatkov, se bodo hranili skladno s pozitivno 

zakonodajo oziroma do izpolnitve namena obdelave oziroma do preklica privolitve. 

 

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 lahko uveljavlja pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov preko elektronskega naslova: 

os.zbodp@guest.arnes.si. 

 

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, in sicer 

na elektronski naslov: os.zbodp@guest.arnes.si. 

 

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 tem: 

 ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.  

 ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne. V 

primeru, da posameznik ne soglaša z obdelavo osebnih podatkov kot izhaja iz predmetnega soglasja, zavod 

ravna na način kot izhaja iz posameznega soglasja.  

 

Obveščamo vas, da imate pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z 

oblikovanjem profilov.                                                                                                                       

 

                                                           
1 Točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe. 
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