
  
 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU 

PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 

 

IZDAJA VSTOPNIC ZA FESTIVAL OKUSI VIPAVSKE 

 

• Upravljavec zbirke osebnih podatkov:  

o Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina  

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

o dpo@virtuo.si  

• Namen obdelave osebnih podatkov: 

o Izvedba rezervacije nastanitve ali poslovne storitve  

• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

o Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je 

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na 

zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe - točka (b) člen 6(1) Splošne 

uredbe o varstvu osebnih podatkov. 

• Uporabniki ali kategorije uporabnikov1 osebnih podatkov, če obstajajo: 

o / 

• Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:  

o Ni prenosa 

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

določitev tega obdobja:  

o Skladno s klasifikacijskim načrtom zavoda  

• 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:  

o Posameznik ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico seznanitve, 

dopolnitve, popravka, omejitve obdelave in prenosljivosti. 

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

o / 

• Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: 

o 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: 

 
1 Točka (9) člena 4 Splošne uredbe. 
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o ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: DA 

o ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, 

če jih ne zagotovi: NE 

▪ Če podatki ne bodo zagotovljeni izvedba rezervacije ne bo možna. 

• 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: 

o Ni avtomatizirane obdelave   

 

 

 


