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Informacije o obdelavi osebnih podatkov  

področje: zahteve za dostop do informacij javnega značaja 

 

Upravljavec (in predstavnik) ter 
kontakt DPO  

Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, direktor Damir Topolko 
tel. št. 01 478 8002, elektronski naslov: (dpo.drsi@gov.si) 

Namen  a) rešitev zahteve za dostop do informacij javnega značaja 
b) komunikacija v postopku rešitve zahteve za dostop do informacij javnega značaja 

Pravna podlaga a) zakon; b) privolitev (zgolj pri telefonski številki) 

Vrste osebnih podatkov a) podatki, ki se obdelujejo na podlagi zakona: osebno ime, naslov bivališča/e-pošte, vsebina 
odločitve, datum odločitve, datum realizacije odločitve 
b) podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve: telefonska številka 

Vir osebnih podatkov Osebne podatke pridobimo od vas. 

Kategorije uporabnikov Poleg zaposlenih pri Direkciji RS za infrastrukturo vaše osebne podatke lahko obdeluje tudi 
uporabnik z izrecnim zakonskim pooblastilom (Informacijski pooblaščenec), in sicer v primeru 
vložene pritožbe.  

Obdobje hrambe a) podatki, ki se obdelujejo na podlagi zakona: 5 let (določeno z zakonom) 
b) podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve: do preklica, vendar najdlje 5 let 

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  
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). 

 

S posredovanjem zahteve za dostop do informacij javnega značaja jamčite, da so osebni podatki, ki nam jih 

posredujete, točni, ažurni in popolni. 

O obdelavi na podlagi zakona: 

Nekatere vaše podatke (osebno ime, naslov bivališča/e-pošte) nujno potrebujemo za izpolnitev zakonske 

obveznosti, ki velja za Direkcijo RS za infrastrukturo kot zavezanca po Zakonu o dostopu do informacij javnega 

značaja. Direkcija RS za infrastrukturo je skladno s 1. členom ZDIJZ dolžna vsakomur omogočiti prost dostop in 

ponovno uporabo informacij javnega značaja oziroma je dolžna odločiti o zahtevi prosilca za dostop do informacij 

javnega značaja. Skladno s 17. členom ZDIJZ mora zahteva prosilca vsebovati tudi osebno ime ter naslov prosilca 

ali njegovega pooblaščenca.  

O privolitvi: 

Vašo telefonsko številko obdelujemo na podlagi privolitve. Če nam telefonske številke ne boste posredovali, bo 

o vaši zahtevi za dostop do informacij javnega značaja še vedno lahko odločeno, za komunikacijo pa se bo v tem 

primeru uporabil naslov vašega bivališča/e-pošte. S posredovanjem telefonske številke podajate privolitev v 

obdelavo tega osebnega podatka (konkludentna privolitev). Če nam v začetku telefonske številke, ne boste 

posredovali, boste pa kasneje v postopku z Direkcijo RS za infrastrukturo komunicirali preko telefonske številke, 

se šteje, da s tem podajate privolitev v obdelavo telefonske številke (konkludentna privolitev).  
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