
 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV 

(GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV  

(KI SO OBJAVLJENI V MEDIJIH) 

 

• Upravljavec zbirke osebnih podatkov v METALNI SENOVO d.o.o., Titova cesta 52, 8281 

Senovo, je Rok Umek; 040 745 751, rok.umek@metalna-senovo.si 

• Obdelovalec zbirke osebnih podatkov v METALNI SENOVO d.o.o., Titova cesta 52, 8281 

Senovo, je Anja Smodič; 051 391 377, anja.smodic@metalna-senovo.si 

• Namen obdelave osebnih podatkov: Fotografije in videoposnetki se uporabljajo za namen 

promocije delovnega okolja in kot referenca družbe. 
 

• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni 

list RS, št. 94/07, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnitvami), 6. in 7. člen Splošne 

uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 

aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku 

takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1–88) 

ter Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov z dne 30.06.2016. 

• Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: So vsi uporabniki medijev objave.  

• Obdobje hrambe osebnih podatkov : Osebni podatki se hranijo do preklica privolitve 

zaposlenega. 
 

• Informacije o obstoju pravic posameznika: Zaposleni lahko kadar koli zahteva dostop do 

svojih fotografij in video posnetkov ali kakršen koli popravek, izbris, oziroma omejitev objave 

le-teh. Lahko ugovarja obdelavi oziroma objavi in jo kadar koli prekliče. O morebitnih 

spremembah, preklicu, omejitvah itd. obvesti neposredno upravljavca in obdelovalca osebnih 

podatkov. (kontakt zgoraj).  

• Informacija o pravici do preklica privolitve: Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to 

vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega 

preklica. Obrazec za preklic oz. popravek je dostopen na: www.metalna-senovo.si (Politika 

zasebnosti -GDPR) 

• 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: 

o Zagotovitev osebnih podatkov NI zakonska ali pogodbena obveznost. 

o Posameznik NI dolžan zagotoviti predmetnih osebnih podatkov.  

• Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 

profilov: Metalna Senovo d.o.o. ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, 

vključno z oblikovanjem profilov. 
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