
 

 

 

INFORMACIJE ZA PREDMET PODATKOV  
v skladu s členom 13 (1) in (2) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem 

besedilu „Uredba EU“) 

 
Kontrolor: 

Tehnična univerza v Zvolenu 
Naslov: T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen 
Reg. Št .: 00 397 440 
 
Oddelek za krajinsko načrtovanje in projektiranje 
Telefon: +421 45 5206664 
Faks: +421 45 5206279 
Mail: slamova@tuzvo.sk  
 
Pooblaščenec za varstvo podatkov v skladu z uredbo EU: dpo@tuzvo.sk 
 

Namen obdelave osebnih podatkov: 

Izvajanje projekta  

ERASMUS KA2+ FEAL No. 2016-1-SK01-KA202-022502 

http://cs.feal-future.org 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov 
(vključno z opisom pravne podlage): 

Zakon št. 131/2002 Coll. o visokem šolstvu in o 
spremembah nekaterih zakonov, kakor so bili 
spremenjeni (mednarodni znanstveni in izobraževalni 
projekti) 

Upravičen interes, če je pravna podlaga za 
obdelavo podatkov: 

Ozaveščanje o univerzi in promocija Tehnične univerze 
v Zvolenu na pozitiven način v javnosti in po svetu. 

Kategorija osebnih podatkov: 
Polno ime, datum rojstva, spol, izobraževanje, 
fotografija, e-poštni stik. 

Prejemniki ali kategorije prejemnikov: Zaposleni, študenti, udeleženci projekta, javnost. 

Obdobje, v katerem bodo shranjeni osebni 
podatki, ali pa bodo uporabljena merila za 

določitev: 

Med življenjskim ciklom projekta 1.12.2016 - 
31.5.2019 in pet let od datuma plačila bilance projekta 
za namene elektronske pošte korespondence med 
projektnim konzorcijem in obiskovalci spletnih strani. 

Ali je zagotavljanje osebnih podatkov 
zakonska ali pogodbena zahteva in ali je 

posameznik, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, dolžan zagotoviti osebne podatke in 
možne posledice, če teh podatkov ni mogoče 

predložiti: 

Zagotavljanje osebnih podatkov je bistvenega pomena 
za izvajanje projekta. 

 

 
 

http://cs.feal-future.org/
http://cs.feal-future.org/


 

 

 

V skladu z uredbo EU ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico: 
• Dostop do osebnih podatkov (člen 15) 

(Dostop ne vpliva negativno na pravice drugih fizičnih oseb) Rectification and completion of 

personal data (Article 16) 

• Brisanje osebnih podatkov - pravica biti pozabljen (člen 17) 

- objavljene osebne podatke 

- nepotrebnih osebnih podatkov 

- nezakonito obdelani osebni podatki 

- osebne podatke za namene neposrednega trženja 

- osebne podatke po preklicu soglasja, kadar ni drugih pravnih podlag za obdelavo 

Ta pravica ne velja za obdelane podatke: 

- pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu 

- za namene arhiviranja, znanstvene / statistične namene in zgodovinske raziskave; za 

uveljavljanje pravice do svobode izražanja in obveščanja ter za uveljavljanje in izvrševanje 

pravnih zahtevkov 

• Omejitev obdelave osebnih podatkov (člen 18) 

- kadar obdelava podatkov temelji na soglasju posameznika, na katerega se nanašajo osebni 

podatki, ali na pogodbo med upravljavcem in posameznikom, na katerega se nanašajo osebni 

podatki 

- ta pravica se ne uporablja za podatke, ki se obdelujejo pri izvajanju javnih pooblastil, 

dodeljenih upravljavcu 

• Prenosljivost osebnih podatkov, obdelanih z avtomatiziranimi sredstvi (člen 20) 

- kadar obdelava podatkov temelji na soglasju posameznika, na katerega se nanašajo osebni 

podatki, ali na pogodbo med upravljavcem in posameznikom, na katerega se nanašajo osebni 

podatki 

- ta pravica se ne uporablja za podatke, ki se obdelujejo pri izvajanju javnih pooblastil, 

dodeljenih upravljavcu 

• Predmet obdelave osebnih podatkov (člen 21) 

- kadar se obdelujejo v javnem interesu 
- opravljeno pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu 
- v upravičenih interesih upravljavca - če jih upravljavec še naprej obdeluje, predloži utemeljitev 
- pri obdelavi za namene neposrednega trženja - upravljavec nemudoma prekine obdelavo  

Upravljavec lahko omeji obseg pravic, zagotovljenih posameznikom, na katere se nanašajo osebni 
podatki, v smislu člena 23 uredbe EU, če je takšna omejitev zagotovljena zlasti za zaščito pravic 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali drugih oseb in izvrševanje civilnega prava. 
terjatve.. 

Osameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri Uradu za 
varstvo osebnih podatkov Hraničná 12, Bratislava, kot je določeno v členu 13 (2) (d) Uredbe EU. 

 
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izjavlja, da je seznanjen s temi 

informacijami. 
 


