
INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 
V POVEZAVI Z UDELEŽBO NA DOGODKU 

 
 
Informacije o upravljavcih: 
 

- Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., Dunajska 167, 1000 Ljubljana; 
-  Prenos znanja, Maja Koršič Potočnik, s.p., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana in Prenos znanja, Maja 
Prebil, s.p., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana. 

 
 
Splošno 
 

Pri uporabi spletnih strani www.uradni-list.si in www.majamaja.si se vaši osebni podatki zbirajo,  
obdelujejo in hranijo v skladu s temi informacijami in splošnimi pogoji poslovanja. Pri sami uporabi 
spletnih strani vaših osebnih podatkov ne zbiramo – uporabljamo sicer osnovne analitične piškotke, 
vendar smo jih nastavili tako, da se IP naslovi maskirajo in z uporabo piškotkov nikakor ne moremo 
določiti identitete obiskovalca. V kolikor sledite povezavam na druge spletne strani, upravljavci ne 
odgovarjajo za obdelavo osebnih podatkov na ciljnih spletnih straneh, zato predlagamo, da si preberete 
informacije o obdelavi podatkov, ki jih priskrbijo upravljavci ciljnih spletnih strani. 

 
 
Nameni obdelave 
 

Osebne podatke upravljavci začnejo zbirati šele, če se prijavite za udeležbo na dogodku. Osebne 
podatke, potrebne za organizacijo in izvedbo dogodka (namen obdelave podatkov), nam boste morali 
posredovati preko spletnega prijavnega obrazca v lasti Uradnega lista Republike Slovenije, d.o.o., v 
nasprotnem primeru ni možna udeležba na dogodku. Pri tem zahtevamo le tiste podatke, ki so potrebni 
za organizacijo in izvedbo dogodka. Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je pogodba (6/I(b) člen 
Splošne uredbe o varstvu podatkov), ki jo sklenete s skupnimi upravljavci s sprejemom Splošnih pogojev 
dogodka (pogodba o udeležbi na dogodku). 

 
 
 

Po preteku 30 dni od izvedbe dogodka vsak od skupnih upravljavcev osebne podatke obdeluje kot 
samostojen upravljavec za lastne namene morebitnega uveljavljanja ali nasprotovanja pravnim 
zahtevkom, ki izhajajo iz pogodbe o udeležbi na dogodku (5 let od sklenitve pogodbe), in za namen 
izpolnjevanja davčnih obveznosti vsakega od skupnih upravljavcev (10 let od plačila kotizacije). 

 
 
 

Po preteku 30 dni od izvedbe dogodka bo vsak od skupnih upravljavcev kot samostojen upravljavec 
na podlagi 226. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) uporabljal tudi zato, da vam bo 
občasno poslal svoja reklamna obvestila (e-novice). Že v prijavnem obrazcu na dogodek boste imeli 
možnost, da vsakemu od skupnih upravljavcev posebej prepoveste pošiljanje e-novic. Odjavo od 
reklamnih obvestil lahko kadarkoli in na preprost način odjavite v vsakem poslanem sporočilu. 
 
Iznos v tretje države 
 
Upravljavci praviloma ne iznašako osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih 
so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcu ali 
uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, lastnik storitve to omogoči ob upoštevanju 
pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu 
s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali 
druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo). 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/


Pravice posameznikov 
 

Kadarkoli lahko  zahtevate tudi uresničitev naslednjih pravic v zvezi z obdelavo  podatkov, ki se 
nanašajo na vas: 

 
- potrditev, da se podatki obdelujejo, in kopijo vaših osebnih podatkov; 
- popravek morebiti netočnih podatkov in v zvezi s tem omejitev obdelave podatkov za obdobje 

odločanja o popravku; 
- da prejmete podatke, ki se nanašajo na vas v CSV formatu, oziroma da vaše podatke v takšnem 

formatu posredujemo drugemu upravljavcu po vaši želji (t.  i.  pravica do prenosljivost 
podatkov). 

 

Na naslovu  dpo@uradni-list.si lahko pridobite dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov v 
zvezi z dogodkom in v tem obsegu uveljavljate zgoraj navedene pravice v zvezi z varstvom osebnih 
podatkov. Prosimo vas, da se po preteku 30 dni od izvedbe dogodka za dodatne informacije in 
uveljavljanje pravic obrnete na posameznega upravljavca: 
 

- Prenos znanja, Maja Koršič Potočnik in Prenos znanja, Maja Prebil s.p.., na naslov: 
info@majamaja.si  
- Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., na naslov  dpo@uradni-list.si 

 
 
 

Če menite, da kakorkoli kršimo vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko pri 
Informacijskem pooblaščencu RS kadarkoli vložite pritožbo oziroma prijavo (več informacij na www.ip- 
rs.si). 
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