
OBVESTILO ZUNANJIM OSEBAM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O 
VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 1  

 

 

• Upravljavec zbirk osebnih podatkov: Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, 

Beethovnova 3, Ljubljana, tel.: 01 300 5670, e-pošta: gp.ursiks@gov.si.  

• Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): dpo.ursiks@gov.si. 

• Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  

Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si 

telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si). 

 

 

EVIDENCA JAVNIH NATEČAJEV IN OBJAV  
 

• Namen obdelave osebnih podatkov:  
Hramba dokumentacije zaradi zagotovitve pravilnosti izvedenega izbirnega postopka skladno 

z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja oz. javne uslužbence. 

 

• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  
Člen 6(1)(e) Splošne uredbe o varstvu podatkov, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o 

delovnih razmerjih.  

 

• Obrazložitev zakonitih interesov: /   

• Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:  
Ministrstvo za javno upravo, Komisija za preprečevanje korupcije.    

  

• Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: 
Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

• Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za 
določitev tega obdobja:  
Osebni podatki se hranijo 5 let od dneva odločitve o izbiri kandidata (neizbrani kandidati), 

oziroma trajno (izbrani kandidati). 

 

• Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih 
podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do 
ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:  

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ko so za to 

izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, pravico do 

popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve obdelave.  

• Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: / 

• Informacije o tem: 

                                                           
1
 Obvestilo je izdano na podlagi določb člena 13 Splošne uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; Splošna uredba). 



o ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da 

o ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne 
posledice, če jih ne zagotovi:  

Posameznik mora zagotoviti osebne podatke. V primeru, da ni mogoče preveriti 

izpolnjevanje natečajnih pogojev, se vloga kandidata na razpisano delovno mesto ne more 

obravnavati. 

• Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 
profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in 

predvidene posledice:  

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.  

 

 

EVIDENCA POSTOPKOV RAVNANJ S STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE 

• Namen obdelave osebnih podatkov:  

Izvedba postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem države in sklepanje prodajnih pogodb in 

drugih pogodb vezanih na stvarno premoženje države. 

• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

34.a člen Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 

90/14 in 51/16),  Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in  pogodba.  

 

• Obrazložitev zakonitih interesov: /   
 

• Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:  
URSIKS osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen: 

- državnim organom in organom lokalne samouprave zaradi izpolnitve zakonskih  

obveznosti,  

- pogodbenim obdelovalcem, ki vzdržujejo elektronske zbirke in zbirke, 

dokumentarnega gradiva, s katerimi ima URSIKS sklenjene pogodbe o obdelavi, 

- upravnikom stavb in skupnostim lastnikov,  

- distributerjem in dobaviteljem,  

- notarjem, 

- pravosodnim organom in  

- drugim subjektom zaradi izvajanja zakona ali pogodbe.  

 

• Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:  
URSIKS osebnih podatkov ne bo prenašal v tretje države ali v mednarodno  organizacijo. 

 

• Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za 
določitev tega obdobja:  

Osebne podatke hranimo skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega 

gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in z Načrtom klasifikacijskih znakov v 

URSIKS. 

 



• Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih 
podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do 
ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: 
Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ko so za to 

izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, pravico do 

popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve obdelave. 

 

• Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 
profilov: URSIKS ne izvaja avtomatiziranega odločanja na podlagi profiliranja z osebnimi 

podatki.  

 

 
EVIDENCA VIDEONADZORNEGA SISTEMA  
 

• Namen obdelave osebnih podatkov: Varnost ljudi in premoženja ter zagotavljanja nadzora 

vstopa in izstopa v ali iz službenih prostorov. 

• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu 

podatkov v povezavi s 74., 75. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 

94/07-UPB1; ZVOP-1).  

• Obrazložitev zakonitih interesov: Varnost ljudi in premoženja ter zagotavljanja nadzora 

vstopa in izstopa v ali iz službenih prostorov ob upoštevanju pogojev, ki jih za izvajanje 

videonadzora določa zakonodaja predstavlja zakoniti interes Informacijskega pooblaščenca. 

Varovanje pravic posameznika pri izvajanju videonadzora je opredeljeno v ZVOP-1 in Splošni 

uredbi o varstvu podatkov. 

• Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Ni zunanjih 

uporabnikov. 

• Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: 
Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

• Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za 
določitev tega obdobja: 10 dni.  

• Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih 
podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do 
ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva 

dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z 

določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, pravico do izbrisa ali omejitve obdelave.  

 

• Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: 
Obdelava ne temelji na privolitvi posameznika. 

• Informacije o tem: 

o ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.  

o ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne 
posledice, če jih ne zagotovi: Ne, vendar pa vstop v službene prostore URSIKS ni 

mogoč na način, da bi se posameznik izognil videonadzoru. 

• Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 
profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in 

predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni 

podatki: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata. 



EVIDENCA VSTOPOV IN IZSTOPOV IZ URADNIH PROSTOROV ORGANA  
 

• Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja, življenja ali telesa 

posameznikov in reda v prostorih organa, zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz 

službenih prostorov. 

 

• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 82. člen Zakona o varstvu osebnih 

podatkov (ZVOP-1). 

 

• Obrazložitev zakonitih interesov: /   
 

 

• Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: / 
 

• Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: 
Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

 

• Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za 
določitev tega obdobja: 3 leta. 

 
• Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih 

podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do 
ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva 

dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z 

določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali 

omejitve obdelave.  

 

• Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: 
Obdelava ne temelji na privolitvi posameznika. 

 

• Informacije o tem: 
o ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da.   

o ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne 
posledice, če jih ne zagotovi: Da. Posameznik mora zagotoviti osebne podatke, ki 

jih določa ZVOP-1. Če podatkov ne zagotovi, se mu zavrne vstop v poslovne prostore 

organa. 

 

 

• Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 
profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in 

predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni 

podatki: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.  

 

 

 

 

 



EVIDENCA ELEKTRONSKIH NASLOVOV NOVINARJEV, KI PREJEMAJO 
SPOROČILA ZA JAVNOST  

• Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje novinarjev in s tem javnosti o pomembnih 

novicah z delovnega področja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij 

 

• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu 

podatkov in člen 6(1)(e) Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

 

• Obrazložitev zakonitih interesov: /   

 

• Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: / 

 

• Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: 

Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

 

• Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za 
določitev tega obdobja: Trajno oziroma do preklica s strani novinarjev. 

 

 

• Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih 
podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do 
ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:  

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ko so za to 

izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, pravico do 

popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve obdelave.  

• Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: 
Posamezniki lahko v vsakem trenutku umaknejo svojo privolitev za prejemanje sporočil za 

javnost. 

 

• Informacije o tem: 
o ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.   

o ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če 

jih ne zagotovi: Da, v nasprotnem primeru ne more prejemati elektronskih sporočil. 

 

• Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 
profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in 
predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata. 

 

 

 

 

 

 

Posodobljeno: 1. 2. 2022 


