Obrazec OBV – 3. 9. 2018

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU
PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Javna razgrnitev Okoljskega poročila in Strateškega načrta Skupne kmetijske
politike 2023-2027 za Slovenijo




1

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): Mojca Dolar,
mojca.dolar@gov.si
Namen obdelave osebnih podatkov: Vsa prejeta mnenja / pripombe in ime mnenjedajalca se
objavijo na spletni strani MKGP. Če je predlagatelj fizična oseba, se ime predlagatelja objavi
le ob soglasju.
Podatki z liste prijavljenih in z liste prisotnosti na Javni obravnavi s predstavitvijo Okoljskega
poročila in SN 2023–2027 dne, 22. 7. 2022, se zbirajo in obdelujejo zaradi evidenc. Dogodek
dne, 22. 7. 2022, se bo tudi snemal in posnetek objavil.
Skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov se osebni podatki v druge namene ne bodo
uporabili, lahko pa se ti podatki v anonimizirani obliki nadalje obdelujejo za zgodovinsko,
statistično in znanstveno-raziskovalne namene.



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



Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za
določitev tega obdobja: 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 mnenj in 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).



Informacije o tem ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne
posledice, če jih ne zagotovi: Izpolnitev prijave in podpis na listi prisotnosti ni pogoj za
udeležbo na javni obravnavi dne, 22. 7. 2022. Kdor ne želi podati svojih pripomb v živo, lahko
poda svoje mnenje preko objavljenega obrazca, ki ga pošlje na gp.mkgp@gov.si.

Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.
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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:
____________________________________________________________________________
Če posameznike profilirate ali z izvajate avtomatizirano odločanje na podlagi njihovih osebnih podatkov, potem
jim kratko in razumljivo to pojasnite. Če npr. želite spremljati podatke o njihovih nakupih za namene prilagajanja
oglaševanja in ponudbe, pojasnite vaše razloge za to, kaj to pomeni za posameznika (npr. da boste zbirali podatke
o ceni kupljenih artiklov, času in lokaciji nakupov ipd.) ter predvidene posledice za posameznika (npr. da bo
prejemal oglase in ponudbo, ki bo temeljila na njegovih preteklih nakupih in preferencah).

