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OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU 

PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV  

 Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, gp.mkgp@gov.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana: 

Mojca Dolar, mojca.dolar@gov.si 

 Namen obdelave osebnih podatkov: podatki z liste prisotnosti se zbirajo in obdelujejo za 

namen spremljanja števila udeležbe in za namen kontrole nastalih stroškov povezanih z 

organizacijo dogodka ipd., video posnetek posveta se obdeluj za namen objave posnetka na 

youtube kanalu Mreže za podeželje in spletni strani MKGP – snema se dogodek dne 14. 7. 

2021 v Celju in 19. 7. 2021 v Moravskih Toplicah. 

 Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: privolitev posameznika po določbi točke (a) 

člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov  

 Uporabniki ali kategorije uporabnikov1 osebnih podatkov, če obstajajo:  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 

podeželja 
Navedite, katerim tretjim osebam se posredujejo osebni podatki (npr. konkretnemu organu, zavodu, podjetju, 

pogodbenemu obdelovalcu ali dovolj jasno in ozko opredelitev kategorije uporabnikov …). Zaposleni pri 

upravljavcu se ne štejejo za uporabnike. 

 Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za 

določitev tega obdobja:  

Hramba do preklica privolitve oz. največ do konca programskega obdobja 2023–2027. 

 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 informacije o podatkih zbranih na listi prisotnosti ter o lokaciji 

objave posnetka dogodka. 

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

Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki 

se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 

 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: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). 

 Informacija o tem ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne 

posledice, če jih ne zagotovi:  

Podpis na listi prisotnosti ni pogoj za udeležbo. Kdor ne želi podati svojih pripomb v živo na 

posvetu, lahko poda svoje mnenje pisno po elektronski pošti sn.mkgpov.si ali preko spletnega 

obrazca. 

 Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 

profilov: podatki se ne analizirajo za takšne namene. 

                                                           
1 Točka (9) člena 4 Splošne uredbe. 
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