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OSEBNA PRIVOLITEV K ZBIRANJU IN OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
S posredovanjem osebnih podatkov, na podlagi veljavne pravne ureditve na področju varstva osebnih
podatkov (Uredba (EU) 2016/679 in zakona o varstvu osebnih podatkov), podajam pisno PRIVOLITEV,
da se spodaj posredovani osebni podatki vodijo v zbirki upravljavca osebnih podatkov, Univerze na
Primorskem, Titov trg 4, Koper (UP), ter obdelujejo za namen ORGANIZACIJE BREZPLAČNEGA
AVTOBUSNEGA PREVOZA V ČASU INFORMATIVNIH DNI 2019.
Zagotovitev zgoraj navedenih podatkov je nujna za uspešno izvedbo organizacije brezplačnega
prevoza. V kolikor nam podatkov ne posredujete, vaša prijava ne bo mogoča.
Vaši osebni podatki se obdelujejo zgolj v obsegu in za namen za katerega ste nam podali privolitev.
Vaših osebnih podatkov v okviru organizacije brezplačnega prevoza ne posredujemo tretjim osebam,
razen če je to potrebno za izvajanja naloge, če nam to nalaga zakon, če obstaja za to zakoniti interes
ali če imamo za to vašo privolitev. Posredovani osebni podatki se ne posredujejo v tretjo državo ali
mednarodno organizacijo.
Posredovani osebni podatki se bodo hranili v bazi Službe za podobo Univerze na Primorskem do
izpolnitve namena, za katerega so bili pridobljeni, in bodo izbrisani v roku 30 dni po izvedbi
organiziranega prevoza.
SEZNANITEV S PRAVICAMI:
Izjavljam, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki, in sicer da
lahko:
-

zahtevam dostop do svojih podatkov, popravek, izbris ali prenos teh podatkov in omejitev
njihove obdelave, ali podam ugovor zoper obdelavo;

-

privolitev kadarkoli lahko prekličem na e-naslov: info@upr.si s pripisom Preklic privolitve k
zbiranju in obdelavi osebnih podatkov za namen organizacije brezplačnega avtobusnega
prevoza v času informativnih dni 2019;

-

vložim lahko pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (nadzorni organ), če menim, da
upravljavec osebnih podatkov krši predpise o varovanju osebnih podatkov;

-

informacije o upravljavcu, pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov ter druge informacije
v zvezi z uporabo in varovanjem osebnih podatkov lahko preberem na spletnem naslovu
www.upr.si .

