OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU
PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI POTRDIL,
IZDANIH NA PODLAGI 2. ODSTAVKA 3. ČLENA ODLOKA O ODREJANJU IN
IZVAJANJU UKREPOV, POVEZANIH S PREPREČEVANJEM ŠIRJENJA COVID-19, NA
MEJNIH PREHODIH NA ZUNANJI MEJI IN NA KONTROLNIH TOČKAH NA NOTRANJIH
MEJAH REPUBLIKE SLOVENIJE (Uradni list RS št. 50/20 in 64/20)

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, tel: +386 (0)5 335 10 30, E-pošta:
info@obcina-brda.si
Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO):
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v MONG je doc. dr. Miha Dvojmoč,
Tbilisijska 96, 1000 Ljubljana, miha.dvojmoc@infocenter.si, 031 692 524.

Namen obdelave osebnih podatkov:
Osebni podatki se pridobijo neposredno od posameznika, na katerega se osebni podatki
nanašajo in jih posameznik mora zagotoviti, če želi pridobiti Potrdilo lokalne skupnosti, ki
upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in
kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov na podlagi drugega
odstavka 3. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem
širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih
mejah Republike Slovenije (Uradni list RS št. 50/20 in 64/20). Osebni podatki se potrebujejo
za izdajo potrdila. Obdelujejo se naslednji osebni podatki:
- ime in priimek
- datum rojstva
- naslov stalnega prebivališča.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
21. člen Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in
30/18), 3. člen Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja
COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah
Republike Slovenije (Uradni list RS št. 50/20 in 64/20).
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:
Osebe, ki izkažejo nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in
kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov.
Podatke tistih, katerim bo izdano potrdilo se bo posredovalo tudi Policijski upravi Nova
Gorica, Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica za izpolnjevanje njihovih javnih nalog pri
zagotavljanju nadzora prehoda državne meje, ki je nastalo kot posledica razglašene
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) z Odredbo o razglasitvi epidemije
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS,
19/20) in z veljavnostjo Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s

preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih
točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/20 in 64/20).
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Občina Brda osebnih podatkov ne bo prenašala v tretje države ali v mednarodno
organizacijo.
Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za
določitev tega obdobja:
Zbrane osebne podatke bo Občina Brda hranila skladno z Zakonom o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in
Načrtom klasifikacijskih znakov z opredeljenimi roki hranjenja.

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 ima pravico, da od upravljavca zahteva:
- dostop do osebnih podatkov, skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov
(EU) 2016/679 (GDPR);
- popravek osebnih podatkov, skladno s 16. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov
(EU) 2016/679 (GDPR);
- izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), kadar so izpolnjene predpostavke iz 17.
člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR) in
- omejitev obdelave, kadar so izpolnjene predpostavke iz 18. členu Splošne uredbe o
varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR).
Upravljavec (skrbnik zbirke osebnih podatkov) je dolžan vsakemu uporabniku, ki so mu bili
osebni podatki razkriti, sporočiti vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve
obdelave, pod pogoji 19. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR).
Posameznik lahko svoje pravice iz te točke zahteva pri skrbniku zbirke osebnih podatkov iz
prve alineje druge točke tega obvestila. Če s svojo zahtevo za varstvo podatkov ni uspešen,
se lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.
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 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: Občina Brda ne izvaja avtomatiziranega odločanja na podlagi profiliranja z
vašimi osebnimi podatki.

