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Informacije o obdelavi osebnih podatkov
področje: uskladitev dejanske rabe javne cestne ali javne železniške infrastrukture na zemljišču lastnika
Direkcija RS za infrastrukturo je na področju uskladitve dejanske rabe javne cestne ali javne železniške infrastrukture na
zemljišču lastnika upravljavec zbirke osebnih podatkov le v naslednjih primerih:
- pri izvedbi tehničnega postopka uskladitve dejanske rabe na zemljišču lastnika z dejanskim stanjem za glavne in regionalne
ceste,
- pri izvedbi upravnega postopka uskladitve dejanske rabe na zemljišču lastnika z dejanskim stanjem.
Ker Direkcija RS za infrastrukturo v ostalih primerih ni upravljavec zbirke osebnih podatkov, ne prevzema nobene
odgovornosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v drugih postopkih. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je v tovrstnih
postopkih tisti organ, ki je pristojni upravljavec javne cestne ali javne železniške infrastrukture. Spodaj navedene informacije
stranke o obdelavi osebnih podatkov veljajo le za primer, ko je upravljavec zbirke osebnih podatkov Direkcija RS za
infrastrukturo.
Namen

Pravna podlaga
Vrste osebnih podatkov

Vir osebnih podatkov

Kategorije uporabnikov

Obdobje hrambe
Vaše pravice

a) izvedba postopka uskladitve dejanske rabe na zemljišču lastnika z dejanskim stanjem;
b) komunikacija v postopku uskladitve dejanske rabe na zemljišču lastnika z dejanskim
stanjem.
a) zakon; b) privolitev (zgolj pri telefonski številki/naslovu e-pošte).
a) podatki, ki se obdelujejo na podlagi zakona: identifikacijska oznaka in površina parcele,
ime in priimek lastnika, naslov lastnika, vsebina zahteve, elaborat sprememb podatkov
dejanske rabe na zemljišču lastnika, vsebina odločitve, datum odločitve, datum vročitve
odločitve, datum dokončnosti/pravnomočnosti, podatki o pritožbenem postopku;
b) podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve: telefonska številka, e-naslov.
Večji del osebnih podatkov pridobimo od vas, nekatere pa iz javno dostopnih virov (npr. ezemljiška knjiga, e-prostor) in od uporabnikov z izrecnim zakonskim pooblastilom (pristojni
upravljavci javne ceste/železniške infrastrukture).
Poleg zaposlenih na Direkciji RS za infrastrukturo vaše osebne podatke obdelujejo tudi
uporabniki z izrecnim zakonskim pooblastilom (npr. pristojno ministrstvo, pristojni
upravljavci javne cestne/železniške infrastrukture, GURS) in skrbno izbrani pogodbeni
obdelovalci (npr. geodetske družbe).
a) podatki, ki se obdelujejo na podlagi zakona: trajno (določeno z zakonom);
b) podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve: do preklica.
a) podatki, ki se obdelujejo na podlagi zakona: imate pravico dostopa, pravico popravka,
pravico izbrisa in pravico do omejitve obdelave;
b) podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve: imate pravico do preklica privolitve,
pravico dostopa, pravico popravka, pravico izbrisa in pravico do omejitve obdelave.

S posredovanjem izpolnjenega in podpisanega obrazca vloge jamčite, da so osebni podatki, ki nam jih posredujete, točni,
ažurni in popolni.
O obdelavi na podlagi zakona:
Nekatere vaše podatke (to so: identifikacijska oznaka in površina parcele, ime in priimek lastnika, naslov lastnika, vsebina
zahteve, elaborat sprememb podatkov dejanske rabe na zemljišču lastnika, vsebina odločitve, datum odločitve, datum
vročitve odločitve, datum dokončnosti/pravnomočnosti, podatki o pritožbenem postopku) nujno potrebujemo za izpolnitev
zakonske obveznosti, ki velja za Direkcijo RS za infrastrukturo kot upravljavca matične evidence dejanske rabe zemljišč javne
cestne in javne železniške infrastrukture. V veljavnem Zakonu o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne

železniške infrastrukture je določeno, da je Direkcija RS za infrastrukturo pristojna za izvedbo tehničnega postopka uskladitve
podatkov dejanske rabe javne cestne ali javne železniške infrastrukture na zemljišču lastnika, če gre za zemljišča, ki so v
njenem upravljanju. Nadalje je navedeno tudi, da je Direkcija RS za infrastrukturo pristojna za izvedbo upravnega postopka
uskladitve evidentiranega dejanskega stanja z dejanskim stanjem, in sicer za vsa zemljišča javne cestne in javne železniške
infrastrukture. Za namen izvrševanja naštetih zakonskih pristojnosti obdeluje zgoraj navedene podatke.
O privolitvi:
Vašo telefonsko številko/naslov vaše e-pošte obdelujemo na podlagi privolitve. Če nam telefonske številke/naslova e-pošte
ne boste posredovali, bo odločitev v postopku uskladitve dejanske rabe javne cestne ali javne železniške infrastrukture na
zemljišču lastnika z dejanskim stanjem še vedno lahko izdana, za komunikacijo pa se bo v tem primeru uporabil naslov vašega
stalnega bivališča. S posredovanjem kontaktnih podatkov podajate privolitev v obdelavo teh osebnih podatkov (konkludentna
privolitev). Če nam v začetku telefonske številke oziroma naslova e-pošte ne boste posredovali, boste pa kasneje v postopku
z Direkcijo RS za infrastrukturo komunicirali preko telefonske številke ali e-pošte, se šteje, da s tem podajate privolitev v
obdelavo telefonske številke oziroma naslova e-pošte (konkludentna privolitev).

2/2

