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Informacije o obdelavi osebnih podatkov  

področje: sklepanje pogodb namesto razlastitve za nepremičnine v lasti fizičnih oseb 

 

 

Namen  a) pridobitev lastninske/služnostne pravice na nepremičninah 
b) komunikacija v postopku pridobivanja lastninske/služnostne pravice na nepremičninah 

Pravna podlaga a) zakon; b) privolitev (zgolj pri podatku o telefonski številki/naslovu e-pošte) 

Vrste osebnih podatkov a) podatki, ki se obdelujejo na podlagi zakona: identifikacijski osebni podatki, številka TRR, 
nepremičnina, višina odškodnine, podatek o projektni dokumentaciji, datum 
sklenitve/overitve pogodbe, datum vknjižbe in 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, nekatere pa od naših pogodbenih izvajalcev 
(npr. projektantov, cenilcev) ali iz javno dostopnih virov (npr. e-zemljiška knjiga). 

Kategorije uporabnikov Poleg zaposlenih pri Direkciji RS za infrastrukturo vaše osebne podatke obdelujejo tudi naši 
skrbno izbrani pogodbeni obdelovalci (npr. cenilci, odkupovalci) in uporabniki z izrecnim 
zakonskim pooblastilom (npr. državno odvetništvo, FURS, upravne enote, sodišča, notarji). 

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

Vaše pravice 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 izpolnjenih in podpisanih izvodov pogodbe namesto razlastitve jamčite, da so osebni podatki, 

ki nam jih posredujete, točni, ažurni in popolni. 

O obdelavi na podlagi zakona: 

Nekatere vaše podatke (npr. EMŠO, davčna številka, številka TRR, ime banke) nujno potrebujemo za izpolnitev 

zakonske obveznosti, ki velja za Direkcijo RS za infrastrukturo kot upravljavca državnih cest. Direkcija RS za 

infrastrukturo je skladno z veljavno zakonodajo dolžna izvesti postopke pridobitve lastninske oziroma služnostne 

pravice na nepremičninah, ki so/bodo del državne ceste oziroma zagotoviti, da takšne nepremičnine postanejo 

last Republike Slovenije. Za izvedbo teh postopkov nujno potrebujemo vaše osebne 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 pogodba namesto razlastitve še vedno lahko sklenjena, 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).  

 

 


