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Informacije o obdelavi osebnih podatkov
področje: seznam zavezancev za nadzor nad premoženjskim stanjem
Upravljavec (in predstavnik) ter
kontakt DPO
Namen
Pravna podlaga
Vrste osebnih podatkov
Vir osebnih podatkov

Kategorije uporabnikov
Obdobje hrambe
Vaše pravice

Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, direktor Damir Topolko
tel. št. 01 478 8002, elektronski naslov: (dpo.drsi@gov.si)
posredovanje seznama zavezancev za nadzor nad premoženjskim stanjem Komisiji za
preprečevanje korupcije RS
zakon
osebno ime, EMŠO, davčna številka in naslov stalnega bivališča
Osebne podatke pridobimo od vašega delodajalca (za zaposlene pri Direkciji RS za
infrastrukturo podatke pridobimo iz svoje kadrovske evidence, za preostale pa od vašega
delodajalca, s katerim ima Direkcija RS za infrastrukturo sklenjeno pogodbo o izvajanju
storitev).
Poleg zaposlenih pri Direkciji RS za infrastrukturo vaše osebne podatke obdeluje tudi
uporabnik z izrecnim zakonskim pooblastilom (Komisija za preprečevanje korupcije RS).
5 let
Imate pravico dostopa, pravico popravka, pravico izbrisa in pravico do omejitve obdelave.
Zahtevo za uveljavitev vaših pravic ali pritožbe glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki nam
lahko sporočite na naš naslov (Tržaška 19, 1000 Ljubljana), po telefonu (01 478 8002) ali po
elektronski pošti (dpo.drsi@gov.si.) Če menite, da z obdelavo vaših osebnih podatkov kršimo
veljavno zakonodajo, imate pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu (Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana; tel. št.: 01 230 97 30; e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

Vaše podatke (torej osebno ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega bivališča) nujno potrebujemo za
izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za Direkcijo RS za infrastrukturo kot naročnika, ki posluje po predpisih, ki
urejajo javno naročanje. Direkcija RS za infrastrukturo je skladno z 41. členom Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, v nadaljevanju: ZIntPK) dolžna Komisiji za preprečevanje
korupcije RS posredovati seznam zavezancev za nadzor nad premoženjskim stanjem z navedbo naslednjih
podatkov: osebno ime, EMŠO, davčna številka in naslov stalnega bivališča. Med zavezance sodijo tudi osebe,
odgovorne za javna naročila. Skladno z 11. točko 4. člena ZIntPK so osebe, odgovorne za javna naročila, osebe, ki
jih naročniki imenujejo v strokovne komisije za oddajo javnega naročila in ki odločajo, potrjujejo in predlagajo
vsebino razpisne dokumentacije, ocenjujejo ponudbe oziroma naročniku predlagajo izbor ponudnika, kadar gre
za javna naročila, za katera je potrebno v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izvesti postopek javnega
naročanja, razen postopek oddaje naročila male vrednosti, in kadar gre za javna naročila, za katera ni potrebno
izvesti postopka javnega naročanja, če je vrednost naročila enaka ali višja od vrednosti za izvedbo postopka
zbiranja ponudb po predhodni objavi. Sem sodijo tako zaposleni pri naročniku kot tudi osebe, ki v skladu s to
definicijo sodelujejo pri javnem naročanju in niso v delovnem razmerju pri naročniku.

