Datum: 3. 2. 2022
Odgovorna oseba za obvestilo zunanjim osebam glede obdelave osebnih podatkov: Nataša Kovač
OBVESTILO ZUNANJIM OSEBAM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV
(GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec zbirk osebnih podatkov:
Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva cesta 37, 1000 Ljubljana, tel. 01/478 12 09 , e-pošta
gp.uprs@predsednik.si, spletna stran http://www.up-rs.si
Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO):
e-pošta: dpo@predsednik.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 VSTOPOV IN IZSTOPOV IZ URADNIH PROSTOROV URADA PREDSEDNIKA REPUBLIKE
SLOVENIJE (OBVESTILO NA SPLET, FIZIČNO)
Namen obdelave osebnih podatkov: Varnost ljudi in premoženja ter zagotavljanje nadzora vstopa v
službene prostore.
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:
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
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:
• ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da
• 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
(OBVESTILO NA SPLET)
Namen obdelave osebnih podatkov:
Obveščanje novinarjev in s tem javnosti o pomembnih novicah z delovnega področja Predsednika Republike
Slovenije in Urada predsednika Republike Slovenije
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:
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
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:
• ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne
• 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

EVIDENCA JAVNIH NATEČAJEV IN OBJAV
Namen obdelave osebnih podatkov:
Hramba dokumentacije zaradi zagotovitve pravilnosti izvedenega izbornega 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
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:
• ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da
• ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: 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
take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:
Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata

EVIDENCA VIDEONADZORNEGA SISTEMA URADA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE
(OBVESTILO NA SPLET)
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
posameznika. Varovanje pravic posameznika pri izvajanju videonadzora je opredeljeno v ZVOP-1 in Splošni
uredbi o varstvu osebnih 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
60 dni oziroma do konca morebitnih sodnih, upravnih ali disciplinskih postopkov v skladu s posebnimi predpisi.
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:
• ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne
• ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi:
Ne, vendar pa vstop v službene prostore Urada predsednika Republike Slovenije 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

EVIDENCE KANDIDATOV ZA IMENOVANJE NA FUNKCIJE V DRŽAVNIH ORGANIH,
KI JIH IMENUJE ALI PREDLAGA V IMENOVANJE PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE
Namen obdelave osebnih podatkov:
Zakonita izvedba postopkov imenovanj na najvišje funkcije v državi ter hramba dokumentacije zaradi
zagotovitve pravilnosti izvedenega izbirnega postopka skladno z zakonodajo.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Točka (e) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi z zakoni, ki urejajo imenovanje
posameznih funkcionarjev:
1. Predsednik republike sodeluje pri postopkih imenovanj naslednjih najvišjih funkcionarjev v državi, tako
da predlaga državnemu zboru, da:
• po Zakonu o banki Slovenije imenuje guvernerja Banke Slovenije ter člane Sveta banke –
viceguvernerje;
• po Zakonu o varuhu človekovih pravic izvoli varuha človekovih pravic;
• po Zakonu o računskem sodišču predlaga državnemu zboru imenuje predsednika, prvega in drugega
namestnika računskega sodišča;
• po Zakonu o informacijskem pooblaščencu imenuje informacijskega pooblaščenca;
• po Zakonu o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč predlaga
državnemu zboru sodnike mednarodnih sodišč iz Republike Slovenije (Evropsko sodišče za človekove
pravice v Strasbourgu; Sodišče Evropske unije v Luksemburgu; Stalno arbitražno sodišče v Haagu);
• po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo imenuje zagovornika načela enakosti;
• po Zakonu o sodiščih in Ustavi Republike Slovenije izvoli pet članov Sodnega sveta RS;
• po Zakonu o državnem tožilstvu imenuje člane Državnotožilskega sveta.
2.

Predsednik republike:
• po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije predsednika in dva namestnika predsednika
Komisije za preprečevanje korupcije;
• po Zakonu o Radioteleviziji Slovenija dva člana programskega sveta od skupaj 29 članov;
• po Zakonu o javnih uslužbencih tri člane uradniškega sveta.

Obrazložitev zakonitih interesov:
/
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:
Osebni podatki kandidatov iz 1. točke, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje na posamezno funkcijo bodo
posredovani v Državni zbor RS, zaradi zagotovitve čim boljše predstavitve kandidata poslancem, ki o
njegovem imenovanju odločajo. Osebni podatki kandidatov iz prve alineje 2. točke, se posredujejo vsem
članom izbirne komisije, imenovane po ZIntPK.
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
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:

•
•

ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da.
ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi:
Da, če jih ne zagotovi, ne izkazuje izpolnjevanja pogojev in meril za imenovanje na funkcijo na katero
kandidira.
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 ODLIKOVANJ IN PREDLOGOV ZA ODLIKOVANJA
Namen obdelave osebnih podatkov:
Zakonita izvedba postopkov podeljevanja državnih odlikovanj.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Točka (e) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s 17. členom Zakona o odlikovanjih
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04).
Obrazložitev zakonitih interesov:
Za zagotovitev pravilnosti postopkov podeljevanja državnih odlikovanj ter za končno odločitev predsednika
republike, je nujno potrebna obdelava osebnih podatkov posameznika.
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:
Člani Komisije predsednika republike za odlikovanja.
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.
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:
• ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
• ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi:
Da, saj državnega odlikovanja ni mogoče podeliti, če predsednik republike ne razpolaga z osebnimi
podatki posameznika.
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 POMILOSTITEV IN PREDLOGOV ZA POMILOSTITVE
Namen obdelave osebnih podatkov:
Zakonita izvedba postopkov pomilostitev skladno z zakonodajo, ki ureja pomilostitve.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Točka (e) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s 11. in 16. členom Zakona o pomilostitvi
(Uradni list RS, št. 23/05).
Obrazložitev zakonitih interesov:
Za zakonito izvedbo postopkov pomilostitev ter za končno odločitev predsednika republike, je nujno potrebna
obdelava nekaterih (tudi občutljivih) osebnih podatkov posameznika.
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:
Člani Komisije predsednika republike za pomilostitve.
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.
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:
• ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
• ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi:
Da, saj postopka pomilostitve ni mogoče izvesti, če predsednik republike ne razpolaga z osebnimi podatki
posameznika.
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 OBISKOV OB DNEVU ODPRTIH VRAT V PREDSEDNIŠKI PALAČI
Namen obdelave osebnih podatkov:
Varnost ljudi in premoženja ter zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa v ali iz službenih prostorov Urada
predsednika Republike Slovenije.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Točka (e) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi z 82. členom Zakona o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1) in 3. členom Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 138/20).
Obrazložitev zakonitih interesov:
Varnost ljudi in premoženja ter zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa v ali iz službenih prostorov Urada
predsednika Republike Slovenije. V skladu z vladnim odlokom o omejitvi zbiranja ljudi, morajo obiskovalci ob
prijavi navesti ime in priimek ter naslov stalnega bivališča vseh prijavljenih za obisk ob dnevu odprtih vrat v
predsedniški palači, tudi otrok. Evidenca se vodi z namenom preprečitve širjenja virusa covid-19 in hitrega
ukrepanja oz. obveščanja oseb ob morebitnem izbruhu na samem dogodku.
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
1 mesec od dneva dogodka.
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:
• ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da.
• ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi:
Da. Posameznik mora zagotoviti osebne podatke, ki jih določa vladni odlok o omejitvi zbiranja ljudi. Če
podatkov ne zagotovi, se mu zavrne vstop v Predsedniško palačo.
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.

