OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV
(GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
V ZBIRKI DOKUMENTARNEGA GRADIVA URADA PREDSEDNIKA REPUBLIKE S PODROČJA
RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE
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).

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:
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:
Pogodbeni obdelovalci, ki vzdržujejo zbirko dokumentarnega gradiva pri UPRS, s katerimi ima UPRS
sklenjene pogodbe o obdelavi;
Drugi subjekti zaradi izvajanja zakonov ali pogodb.
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
Osebne podatke hranimo v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in
veljavnim Navodilom za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva UPRS po letu 1990.
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 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:
Osebne podatke posameznika urad zbira in obdeluje za sklenitev pogodb v skladu z zakonom.
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.

