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Informacije o obdelavi osebnih podatkov  

področje: zahtevki za povračilo škode, nastale na državni cesti 

 

 

Namen  a) rešitev zahtevka oškodovanca za povračilo škode, nastale na državni cesti 
b) komunikacija v postopku reševanja zahtevka oškodovanca za povračilo škode, nastale 
na državni cesti 

Pravna podlaga a) pogodba 
b) privolitev (zgolj pri podatku o telefonski številki in naslovu e-pošte) 

Vrste osebnih podatkov a) podatki, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe: osebno ime, naslov, številka TRR, davčna 
številka, višina škode, opis poteka prometne nesreče, vsebina odločitve, datum odločitve, 
datum izplačila odškodnine 
b) podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve: telefonska številka, naslov e-pošte 

Vir osebnih podatkov Večji del osebnih podatkov pridobimo od vas, za nekatere pa zaprosimo policijo/državno 
odvetništvo. 

Kategorije uporabnikov Poleg zaposlenih pri Direkciji RS za infrastrukturo vaše osebne podatke lahko obdeluje tudi 
uporabnik z izrecnim zakonskim pooblastilom (Državno odvetništvo RS), in sicer v primeru 
sklepanja izvensodne poravnave ali zastopanja v pravdnem postopku. 

Obdobje hrambe a) podatki, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe: trajno (rok hrambe je določen z zakonom) 
b) podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve: do preklica 

Vaše pravice a) podatki, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe: 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 zahtevka za povračilo škode, nastale na državni cesti jamčite, da so osebni podatki, ki nam jih 

posredujete, točni, ažurni in popolni. 

a) o nujnosti posredovanja podatkov: 

Vaše podatke (torej osebno ime, naslov bivališča, davčna številka, številka TRR) nujno potrebujemo za sklenitev 

in izvajanje pogodbe o poravnavi. Sklenitev in izvajanje pogodbe o poravnavi brez obdelave vaših osebnih 

podatkov ni mogoča. Direkcija RS za infrastrukturo izvaja naloge iz 55. člena Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10, 

48/12, 36/14, 46/15 in 10/18) in tako med drugim skrbi za prometno varnost na državnih cestah, zaradi česar je 

zavezana tudi k temu, da oškodovancu povrne škodo, ki jo je utrpel v cestnem prometu na državni cesti zaradi 

njenega ravnanja oziroma opustitve, razen če dokaže, da je škoda nastala brez njene krivde. Poravnava škode se 

izvrši s sklenitvijo poravnave (pogodba o poravnavi) po določbah XXXI. poglavja OZ (od 1050 do 1059 členi OZ). 

V primeru, da zahtevku za povračilo škode, nastale na državni cesti ne boste priložili policijskega zapisnika, ga 

bomo od policije pridobili mi. Zanj bomo zaprosili na podlagi 116. člena veljavnega Zakona o nalogah in 

pooblastilih policije.  

b) o privolitvi: 

Zaradi lažje izvedbe postopka presoje utemeljenosti zahtevka za povračilo škode, nastale na državni cesti vas 

tekom postopka zaprosimo, da nam posredujete telefonsko številko/naslov e-pošte. S posredovanjem telefonske 

številke/naslova e-pošte podajate privolitev v obdelavo teh osebnih podatkov. O zahtevku za povračilo škode, 

nastale na državni cesti bo odločeno, četudi nam teh podatkov ne boste posredovali. Posredovanje teh podatkov 

je prostovoljno. Če nam v začetku telefonske številke/naslova e-pošte ne boste posredovali, boste pa kasneje v 
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postopku z Direkcijo RS za infrastrukturo komunicirali preko svoje telefonske številke/elektronskega naslova, se 

šteje, da s tem podajate privolitev v obdelavo telefonske številke/naslova e-pošte.  

 

c) o obdelavi posebne vrste osebnih podatkov:  

Če zahtevate povračilo škode zaradi telesnih poškodb, se obdelujejo tudi vaši osebni podatki v zvezi z zdravjem, 

torej podatki iz medicinske dokumentacije (izvidi, mnenja). Pravna podlaga za obdelavo je v tem primeru  f. točka 

2. odstavka 9. člena GDPR (obdelava je potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov). Pri 

obdelavi posebne vrste osebnih podatkov se posebej vestno in skrbno izvajajo vsi potrebni ukrepi za zavarovanje 

podatkov.  

 

 


