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ZARAČUNAVANJE TURISTIČNE TAKSE - PAVŠAL - STANOVANJA, 

POČITNIŠKE HIŠE 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Obračun turistične takse za prenočevanje v počitniških hišah in počitniških stanovanjih (pavšalna 

taksa) 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o spodbujanju razvoja turizma - 22. člen (turistična taksa za prenočevanje 

v počitniških hišah in počitniških stanovanjih), Zakon o lokalni samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge 

občin in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo) in _______________________(odlok ali drug 

splošni akt občine) - Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper (Ur. list RS, št. 

41/2018)) 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• EMŠO 

• Davčna številka 

• Podatki o stanovanjski površini 

• Podatki o deležu lastništva počitniške hiše in stanovanja in morebitni delež mesecev trajanja 

lastništva med letom 

Informacije o viru osebnih podatkov 
 

Osebne podatke smo pridobili iz javno dostopnih virov (e-CRP, e-sodstvo, Dostavljeni podatki s strani 

FURSa, Zavezančevo obvestilo). 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 
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Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 V aplikaciji se podatki hranijo do 5 let, v dokument. zbirki (odločba) v skladu s klasifikacijskim 

načrtom MOK 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnjevanje zakonskih obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Znotraj obdelave osebnih podatkov poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev. 

Odločitev temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi. 

Odločitev o višini pavšala poteka na podlagi podatkov iz ECRP in OPGP ter na podlagi  Odloka o 

turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper. V analitiki se analizira podatke iz CRP in jih 

poveže s stavbnimi deli. Deli, na katerih niso prijavljeni prebivalci, se analizirajo po lastniški strukturi. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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DELOVANJE OBČINSKIH ORGANOV, KOMISIJ, OBČINSKEGA SVETA, 

NADZORNEGA ODBORA TER DRUGIH DELOVNIH TELES IN KOMISIJ 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Poročanje podatkov Komisiji za preprečevanje korupcije,Plačilo sejnin in drugih obveznosti,Vodenje 

evidenc s področja dela in socialne varnosti 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Poklic in zaposlitev 

• Naslov stalnega prebivališča 

• Davčna številka 

• Številka TRR 

• Elektronski naslov 

• Telefonska številka 

• Višina izplačila 

• EMŠO 

• Datum rojstva 

• Izobrazba 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o lokalni samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo) in _______________________(odlok ali drug splošni akt občine) - Statut 

MOK, Zakon o lokalni samoupravi - 30. člen (občinski svet), Zakon o integriteti in preprečevanju 

korupcije, Zakon o dohodnini, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije 

občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, 

članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov v 

Občini MOK) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 
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Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava je nujna za izvajanje zakonskih 

obveznosti občine in delovanje organa. . 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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KOMUNICIRANJE Z OBČINSKIMI ORGANI, KOMISIJAMI, OBČINSKIM 

SVETOM, ČLANI NADZORNEGA ODBORA TER DRUGIH DELOVNA TELES 

IN KOMISIJ 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Komuniciranje in obveščanje o sejah in vse v zvezi z občinskih svetom 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Elektronski naslov 

• Telefonska številka 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Nujna obdelava potrebna za opravljanje javnih nalog - 6(1) e GDPR - Obdelava osebnih podatkov 

poteka zaradi komuniciranja in obveščanja o sejah in vsega v zvezi z občinskih svetom.   

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, pravico do omejitve 

obdelave in pravico do ugovora.  

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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JAVNE NALOGE NA PODROČJU OKOLJA IN PROSTORA - APLIKACIJA 

MOK 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Izvajanje javnih nalog na področju okolja in prostora 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o prostorskem načrtovanju, Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora, 

21. in 21.a člen ZLS) 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• podatki o lastništvu 

• podatki o zemljišču 

• ime in priimek lastnika 

• Naslov lastnika 

Informacije o viru osebnih podatkov 
 

Osebne podatke smo pridobili od drugih upravljavcev (GURS, Zemljiška knjiga). 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Podatki so aktualni do nove osvežitve 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 
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Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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ZNIŽANO PLAČILA VRTCA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za potrebe izplačila subvencioniranega predšolskega varstva 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o lokalni samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo) in _______________________(odlok ali drug splošni akt občine) - Sklep o 

dodatni ugodnosti pri plačilu cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih MOK, Zakon o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - 50. člen, 6. člen (odločanje CSD)) 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Kontaktni in ID podatki vlagatelja, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, njegovi bančni 

podatki 

• Ime in priimek otroka, stalno prebivališče, EMŠO in davčna številka otroka 

Informacije o viru osebnih podatkov 
 

Osebne podatke smo pridobili od drugih upravljavcev (Vrtci MOK). 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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POSTOPEK IZVRŠBE 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Izterjava dolga 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakoniti interes - 6(1) f GDPR - Obdelava osebnih podatkov je nujna za učinkovito izterjavo. 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Davčna številka 

• vrsta terjatve 

• višina terjatve 

Informacije o viru osebnih podatkov 
Z osebnimi podatki smo razpolagali že pred začetkom predmetne obdelave. 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let po poteku leta, ko je bil dolg poplačan/ izterjan 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa 

(»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora. 

 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/


   

16 
Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

BREZPLAČNI ODVOZ AZBESTNIH ODPADKOV 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Izvedba javne naloge,upravni postopek 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek, stalno prebivališče, tel. številka, elektronski naslov, davčna številka 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (21. in 21. a člen ZLS Pravilnik o brezplačnem prevzemu odpadkov na območju 

MOK) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbeni obdelovalec 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. 6.1.c GDPR, 21. in 21. a člen ZLS in 6. člen 

Pravilnika o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju Mestne občine Koper . 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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E-OBCINA - REVIZIJSKA SLED - EVIDENCA ZA ZAGOTAVLJANJE 

REVIZIJSKE SLEDI 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
zagotavljanje revizijske sledi,varnost OP 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• ime in priimek 

• e-naslov 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• pogodbeni obdelovalec 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 6 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost.  6 (1) (c) GDPR -  zakon (zagotavljanje pravice 

do dostopa - 15- člen GDPR) in zagotavljanje revizijske sledi zaradi zagotavljanja varne obdelave  . 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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E-OBČINA - E-VLOGE - NESTRUKTURIRANA ZBIRKA PODATKOV O 

ODDANIH VLOGAH POSAMIČNO (ZA VSAKO VLOGO POSEBEJ) 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
rešitev vloge,izvajanje javnih nalog 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• kontaktni podatki (ime in priimek, naslov, e-naslov, gsm), identifikacijski podatki in vsebina 

vloge 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (21. in 21. a člen ZLS) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• pogodbeni obdelovalec 

• drugi upravljavci, ki imajo zakonsko pravno podlago 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 pri obdelovalcu se briše po 1 letu, pri upravljavcu v skladu s  Klasifikacijskim načrtom in ZVDAGA 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Brez osebnih podatkov ni možno izvesti 

upravnega postopka. . 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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E-OBCINA - E- VLOGE - STRUKTURIRANA ZBIRKA PODATKOV O 

ODDANIH  ELEKTRONSKIH VLOGAH 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
obravnava e-vlog,izvajanje javnih nalog 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• kontaktni podatki (ime in priimek, naslov, e-naslov, GSM), IP naslov, št. vloge, identifikacijski 

podatki 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakoniti interes - 6(1) f GDPR - Upravljavec obdeluje osebne podatke z namenom, da učinkovito 

izvaja naloge iz 21. člena ZLS in sicer preko spletne aplikacije, ki predstavlja orodje za izvajanje e-

poslovanja. Brez posredovanih osebnih podatkov, izvajanje javnih naloge preko elektronskega 

sistema, ni možno.  

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• pogodbeni obdelovalec 

• drugi upravljavci, ki imajo zakonsko pravno podlago 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 pri obdelovalcu se po 1 mesecu briše, pri upravljavcu se ne hrani 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa 

(»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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E-POSTOPEK IZDAJA DOVOLILNIC IN ABONMAJEV ZA VSTOP VOZIL V 

OBMOČJE Z OMEJENIM PROMETOM ZA VOZILA IN ANPR SISTEM 

(PALISADA SISTEMI) 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
postopek izdaje dovolilnice/abonmaja,upravni postopek,registracija/prijava na spletni 

strani,plačilo,nadzor nad prometom vozil,nadzor nad vstopom (optično odčitavanje reg. oznak - 

ANPR) 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• EMŠO 

• naslov stalnega bivališča 

• kontaktni podatki (e-naslov, tel.) 

• registrska številka vozila 

• podatki o vozilu (masa, vrsta) 

• podatki o nepremičnini (št. kat. stavbe, kat. občina in parcela, lastništvo nepremicnine) 

• drugi podatki glede na posamezne pogoje 

• IP naslov 

• geslo 

• ANPR - vstop/izstop: datum in čas prehoda, ime in priimek in reg. oznaka vozila 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Pogodba - 6(1) b GDPR 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 
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Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 V elektronski verziji - čas trajanja dovoljenja (aplikacija). Posnetek ANPR kamere se ne hrani. 

Terminski podatki o prehodu (ANPR) se hranijo 60 dni, po tem obdobju se anonimizirajo za analitični 

namen.  

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve 

obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  pogodbena  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

pridobitev dovoljenja oz. izpolnitev pogodbene obveznosti, na podlagi sprejetih splošnih pogojev - 

Pravilnik o postopku izdaje dovolilnic in abonmajev v Mestni občini Koper (izdan na podlagi Odloka o 

prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper. . 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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PROMOCIJSKA DEJAVNOST MOK 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
promocijska dejavnost MOK 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• ime in priimek starša, ime in priimek otroka, naslov, e-naslov, telefonska številka, datum in 

podpis 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Privolitev - 6(1) a GDPR 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

• Drugim 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Do preklica privolitve / v določenih primerih do izpolnitve namena ali trajno 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do preklica privolitve, do informiranja, do dostopa do podatkov, do 

popravka, do izbrisa ("pozabe"), do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.. 

Posameznik lahko svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost 

obdelave pred preklicem privolitve. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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MERITVE HITROSTI - SUKCESIJSKO OZ. ODSEKOVNO MERJENJE 

HITROSTI VOZIL  

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Izvajanje meritev hitrosti 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakon - 6(1) c GDPR (15. člen Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakon o občinskem redarstvu) 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• registrska oznaka vozila 

• fotografija voznika 

Informacije o viru osebnih podatkov 
 

Osebne podatke smo pridobili od drugih upravljavcev (Ministrstvo za infrastrukturo). 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Brez obdelave izvedba nalog ni možna. . 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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PROTOKOLARNA EVIDENCA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Pošiljanje vabil na prireditve in druge protokolarne dogodke 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Nujna obdelava potrebna za opravljanje javnih nalog - 6(1) e GDPR - Obdelava osebnih podatkov je 

nujna za pošiljanje vabil na prireditve in druge protokolarne dogodke, ki jih organizira upravljavec.  

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Podatki se hranijo za čas trajanja mandata in še 10 let po preteku 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, pravico do omejitve 

obdelave in pravico do ugovora.  

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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TERJATVE DO FIZIČNIH OSEB 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za namen izstavljanja plačilnih opominov, izvršbe 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakoniti interes - 6(1) f GDPR - Nujno za učinkovito izterjavo. 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Davčna številka 

• Višina dolga 

Informacije o viru osebnih podatkov 
Z osebnimi podatki smo razpolagali že pred začetkom predmetne obdelave. 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa 

(»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora. 

 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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IZPLAČILA PLAČ, POTNIH NALOGOV IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČIL 

DELAVCEM  

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
obračun in nakazilo plač,letno poročanje za pokojninsko zavarovanje,mesečno in letno poročanje 

FURSu za dohodnino,statistična poročanja, mesečna poročanja o plačah,plačilo in knjiženje 

stroškov,letno poročanje ZZZS za zdravstveno zavarovanje 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Pogodba - 6(1) b GDPR 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• splošni podatki: ime, priimek, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, datum 

rojstva, datum začetka zaposlitve, podatek o skupni delovni dobi do začetka zaposlitve v 

družbi, transakcijski račun, občina prebivališča, davčna uprava, pristojna enota ZPIZa 

• podatki s plačilne liste: ime, priimek, mesec izplačila, datum izplačila, šifra občina, zaporedna 

št., davčna, znesek (družinski člani v olajšavi), odtegljaji, bruto plača, redno delo, nadomestilo 

za praznik, delovna doba, boleznina, stimulacija, dodatek prehrana, prevoz na delo, boniteta 

za uporabo službenega avta, št. ur, zakonske dajatve iz bruto plače, informativno neto plača 

preračunana v evro, izplačevalec, številka transakcijskega računa, znesek davka, ki je bil 

obračunan, faktor 1, 

• podatki o prispevku za pokojninsko zavarovanje, prispevku za zdravstveno varstvo, prispevku 

za poškodbe pri delu, prispevku za porodniško varstvo, obračun dohodnine, 

• podatki z obrazca M4/8: matična številka, priimek, zavarovan od –do, skupno število 

opravljenih ur rednega dela, št. ur za delo preko polnega delovnega časa, skupna bruto plača, 

prispevki za pokojninsko zavarovanje iz plač in na plače, število ur za katere je bilo izplačano 

nadomestilo, leto iz katerega je bila vzeta osnova za izplačilo, zavarovalna doba, ki se šteje s 

povečanjem, 

• podatki, ki se posredujejo ZZZS: ime, priimek, matična številka, prvi dan zadržanosti z dela, 

delovni čas zaposlenega, leto osnove za obračun bolniške, skupno število opravljenih ur, 

skupna bruto plača za opravljene ure, urna postavka, koeficient za obračun boleznine, čas 

zadržanosti, znesek vseh prispevkov na plače, bruto nadomestilo za boleznino, 

• podatki z bolniškega lista: ime, priimek, bivališče, datum rojstva, registrska številka 

upravičenca, čas zadržanosti, število ur bolniške, vrsta bolezni 
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• bolniški stalež, dopust, prazniki, prispevki, davek, prevoz, prehrana, potni stroški, skupaj, 

provizija, DDV (računi za napotene delavce), 

• podatki iz potnih nalogov za potovanje v tujino: številka potnega naloga, stroškovno mesto, 

naslov prebivališča zaposlenega, delovno mesto zaposlenega, potne stroške plača, nalog 

izdal, namen poslovne poti, cilj poslovne poti/destinacija, vozilo, dan odhoda in ura, dan 

prihoda in ura, število dni, število dnevnic, stroški dnevnica, valuta, stroški kilometrina, 

skupni stroški, letalske karte, ocenjeni stroški za upravljavca, predlagatelj potnega naloga, 

odgovorna oseba za potni nalog, 

• podatki iz potnih nalogov za službeno pot v Sloveniji: številka potnega naloga, stroškovno 

mesto, naslov prebivališča zaposlenega, delovno mesto zaposlenega, potne stroške plača, 

nalog izdal, namen poslovne poti, cilj poslovne poti, vozilo, dan odhoda in ura, dan prihoda in 

ura, število dni, število dnevnic, stroški dnevnica, stroški kilometrina, skupni stroški, 

predlagatelj potnega naloga, odgovorna oseba za potni nalog, 

• mesečno poročilo o prevoženih kilometrih za službeno vozilo za mesec: mesec, leto, številka 

potnega naloga, ime in priimek zaposlenega, naslov in prebivališče zaposlenega, delovno 

mesto zaposlenega, stroškovno mesto zaposlenega, znamka vozila, registrska številka vozila, 

ime in priimek voznika, konto zaposlenega, datum, kraj službene poti-relacija, namen 

službene poti, začetna številka števca, končna številka števca, skupaj kilometrov, skupno 

število službenih kilometrov, skupno število privatnih kilometrov, povprečna poraba goriva 

na 100 km, poraba v mesecu za službene poti, cena na 1 liter goriva, mesečni strošek goriva 

plačanega s službeno kartico, mesečni strošek goriva plačano z gotovino, izračunano število 

litrov plačanih s službeno kartico, razlika med dejanskimi litri glede na službene km in litri 

plačanimi s službeno kartico, odtegljaj za litre goriva, vračilo za litre goriva, drugi stroški 

plačani z gotovino, datum obračuna, podpis odgovorne osebe, 

• podatki o bonusih, odatki o odtegljajih, povračila zaposlenim, krediti zaposlenih, 

Informacije o viru osebnih podatkov 
Z osebnimi podatki smo razpolagali že pred začetkom predmetne obdelave. 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Trajno podatki o stroških dela, davčni podatki 5 let,  zdravstveno zavarovanje 5 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve 

obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. 
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Zagotovitev osebnih podatkov je  pogodbena  obveznost. Pogodba o zaposlitvi na podlagi ZDR-1 in 

druge pravne podlage - sekundarne narave (Zakon o dohodnini, Zakon o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, Zakon o davčnem postopku).. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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PREKRŠKI - ODVZETI PREDMETI 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za učinkovito vodenje in preglednost postopkov,Statistično poročanje,zaradi zakonske zahteve 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• EMŠO 

• Zaposlitev in poklic kršitelja 

• Ime in sedež pravne osebe oziroma s.p. 

• Davčna številka 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o prekrških - 25. člen (odvzem predmetov)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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PREKRŠKI - IZREČENE KAZENSKE TOČKE 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za učinkovito vodenje in preglednost postopkov,Statistično poročanje,zaradi zakonskih zahtev 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Kraj in občina rojstva 

• Datum rojstva 

• EMŠO 

• Zaposlitev in poklic kršitelja 

• Ime in sedež pravne osebe oziroma s.p. 

• Državljanstvo 

• Podatki o vozniškem dovoljenju (št. dovoljenja, UE, ki ga je izdala, datum izdaje VD, 

kategorije motornih vozil) 

• Podatki o vozilu 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o prekrških - 204. člen (evidence pravnomočnih odločb sodišč), Zakon o 

prekrških - 207. člen (vodenje skupne evidence kazenskih točk)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 2 leti / 5 let 
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Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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ZAPADLE, NEPLAČANE GLOBE, SODNE TAKSE, STROŠKI POSTOPKA, 

ODVZETE PREMOŽENJSKE KORISTI IN KAZNI TER NADOMESTNIH 

ZAPOROV 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za učinkovito vodenje in preglednost postopkov,Statistično poročanje,Izterjevanje glob 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o prekrških - 206. člen (zbirke podatkov, ki jih vodijo organi za postopek o 

prekrških), Zakon o lokalni samoupravi - 21. in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih podatkov, ki 

se obdelujejo)) 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Kraj in občina rojstva 

• Datum rojstva 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• EMŠO 

• Zaposlitev in poklic kršitelja 

• Ime in sedež pravne osebe oziroma s.p. 

Informacije o viru osebnih podatkov 
Z osebnimi podatki smo razpolagali že pred začetkom predmetne obdelave. 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 
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Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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ZADEVE V KATERIH SE VLOŽI OBDOLŽILNI PREDLOG 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za učinkovito vodenje in preglednost postopkov,Statistično poročanje,Idaja obdolžilnega predloga 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o prekrških - 203. člen (evidence prekrškovnih organov), Zakon o lokalni 

samoupravi - 21. in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo)) 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• EMŠO 

• Državljanstvo 

• Podatki o zaposlitvi 

• Podatki o vozilu 

Informacije o viru osebnih podatkov 
 

Osebne podatke smo pridobili od drugih upravljavcev (Mnistrtvo za notranje zadeve). 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 
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Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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REDARSTVO - UPORABA PRISILNIH SREDSTEV 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Izpolnitev zakonske obveznosti, ki določa evidentiranje uporabe prisilnih sredstev 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• EMŠO 

• Spol 

• Številka osebne izkaznice 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o občinskem redarstvu - 28.a člen (evidenca uporabe prisilnih sredstev), 

Zakon o lokalni samoupravi - 21. in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih podatkov, ki se 

obdelujejo)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 2 leti 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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ZADEVE V KATERIH SE IZDA ODLOČBA O PREKRŠKU  

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku in za ugotavljanje prej izrečenih 

sankcij za prekrške,Statistično poročanje,Izdaja odločbe o prekršku 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o prekrških - 203. člen (evidence prekrškovnih organov), Zakon o lokalni 

samoupravi - 21. in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo)) 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• EMŠO 

• Državljanstvo 

• Podatki o vozilu 

• podatki o zaposlitvi 

Informacije o viru osebnih podatkov 
 

Osebne podatke smo pridobili od drugih upravljavcev (Ministrstvo za notranje zadeve). 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 3 leta: pravnomočne odločbe, sodbe oziroma sklepi o prekrških se iz evidenc iz 203. in 204. člena 

tega zakona izbrišejo po poteku 3 let od dneva pravnomočnosti odločb, vendar ne dokler trajajo 

stranske sankcije/ dokumentarno gradivo, na podlagi katerega so bile vpisane, pa se hrani po določbi 

sedmega odstavka 206. člena tega zakona (5 let) 
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Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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ZADEVE V KATERIH SE IZDA PLAČILNI NALOG 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Preglednost prekrškovnih postopkov,Statistično poročanje,Izdaja plačilnega naloga 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o prekrških - 203. člen (evidence prekrškovnih organov), Zakon o lokalni 

samoupravi - 21. in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo)) 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• EMŠO 

• Državljanstvo 

• Podatki o zaposlitvi 

• Podatki o vozilu 

Informacije o viru osebnih podatkov 
 

Osebne podatke smo pridobili od drugih upravljavcev (Ministrstvo za notranje zadeve). 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let po pravnomočnosti odločbe 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 
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Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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JAVNA NAROČILA ZA GRADNJE, BLAGO IN STORITVE 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Izbira ponudnika v postopku javnega naročanja 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Podatki iz kazenske evidence 

• Datum rojstva 

• Privatni naslov 

• Zaposlitev 

• Podatki o izobrazbi 

• EMŠO 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Pogodba - 6(1) b GDPR 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Trajno 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve 

obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  pogodbena  obveznost. Če posameznik podatkov ne zagotovi, 

pogodbenih obveznosti ni mogoče izvesti. Pogodba v povezavi z Zakonom o javnem naročanju.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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LASTNIKI PLOVIL NA STALNIH PRIVEZIH V TURISTIČNEM PRISTANIŠČU 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Obračun turistične takse za prenočevanje na plovilih na stalnih privezih v turističnem pristanišču 

(pavšalna taksa),Vodenje evidence lastnikov plovil na stalnih privezih v turističnem pristanišču 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o spodbujanju razvoja turizma - 22. člen (turistična taksa za prenočevanje 

v počitniških hišah in počitniških stanovanjih), Zakon o lokalni samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge 

občin in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo) in _______________________(odlok ali drug 

splošni akt občine) - Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper, Pravilnik o 

pristaniščih (UL RS, št. 25/10), Odlok o pristaniščih (UL RS, št. 04/10, spremembe 65/10, 35/11)) 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Davčna številka 

• Podatki o dolžini plovila ter obdobju zakupa stalnega priveza v turističnem pristanišču 

Informacije o viru osebnih podatkov 
 

Osebne podatke smo pridobili iz javno dostopnih virov (e-CRP, e-sodstvo, Dostavljeni podatki s strani 

FURSa, Dostavljeni podatki s strani UE, Zavezančevo obvestilo, Obvetilo upravljavca turističnega 

priveza). 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Trajno 
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Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnjevanje zakonskih obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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VLOGA ZA PREKOP, PRENOS IN RAZTROS POSMRTNIH OSTANKOV 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Izdaja dovoljenja za prekop oz. prenos posmrtnih ostankov pokojnika,Upravni postopek  

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Podatki o vlagatelju (me in priimek, naslov, pošta, elektronski naslov, telefonska številka) 

• Podatki o pokojniku (ime in priimek, datum rojstva, datum smrti, pokopališče, št. grobnega 

prostora (starega in novega), najemnik groba, soglasje najemnika groba (če vlagatelj ni 

najemnik)) 

• Posmrtni potni list ob prenosu v drugo državo 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti - 21. člen (prekop), Zakon o pogrebni 

in pokopališki dejavnosti - 35. člen (evidence upravljavca), Pravilnik o prevozu in pokopu posmrtnih 

ostankov) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti in sicer na podlagi vložene vloge posameznika.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
obravnava vloge in posredovanje informacij 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Podatki o prosilcu (ime in priimek, naslov, telefonska številka) 

• Podatki o pooblaščencu ali zakonitem zastopniku (ime in priimek, naslov) 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - 14 . člen (neformalna zahteva), 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/2005)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let (v primeru odobritve dostopa); v primeru zavrnitve dostopa pa Arhivsko  

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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VLOGA ZA NAJEM PARKIRNEGA MESTA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Najem parkirnega prostora v lasti Občine 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• Registrska številka vozila 

• EMŠO 

• Davčna številka 

• Številka TRR 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Pogodba - 6(1) b GDPR 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Do izteka pogodbe 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve 

obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  pogodbena  obveznost. Če posameznik osebnih podatkov ne 

zagotovi, pogodbenih obveznosti ni mogoče izvesti.. 
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Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA IN DOVOLILNICE ZA PARKIRANJE NA 

PARKIRIŠČIH, KJER JE UVEDENO PLAČLJIVO PARKIRANJE 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Izdaja dovolilnice za parkiranje na parkiriščih, kjer je uvedeno plačljivo parkiranje 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• Registrska številka vozila 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o lokalni samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo) in _______________________(odlok ali drug splošni akt občine) - Odlok o 

prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper- Capodistria (UL RS 79/07 in sprememba 24/10)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA - SOGLASJA ZA POSEG V OBČINSKO ALI 

JAVNO PREMOŽENJE 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Upravni postopek ,Izdaja dovoljenja - soglasja za poseg v občinsko ali javno premoženje 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• naslov stalnega bivališča 

• Privatni naslov 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o cestah - 97. člen (varovalni pas ob občinski cesti), Zakon o lokalni 

samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo) in 

_______________________(odlok ali drug splošni akt občine) - Odlok o občinskih cestah in javnih 

površinah (MOK, št. 371-539/2013)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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DELNA - IZREDNA - OPROSTITEV PLAČILA VRTCA ZARADI BOLEZNI 

OTROKA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Delna oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Podatki vlagatelja (ime in priimek, stalno prebivališče) 

• Podatki otroka (ime in priimek, stalno prebivališče) 

• Naziv vrtca 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 

40/2011, 40/2012 in 57/2012), Zakon o vrtcih) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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VLOGA ZA NAPOVED ALI SPREMEMBO PODATKOV ZA ODMERO NUSZ 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Sporočanje podatkov za odmero NUSZ 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o lokalni samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo) in _______________________(odlok ali drug splošni akt občine) - 18. člen 

Odloka o NUSZ v MOK (Uradni list RS, št. 103/2015)) 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek zavezanca 

• EMŠO 

• Davčna številka 

• Naslov stalnega bivališča 

• Podatki o nepremičnini - površina, število točk, vrednost točke, višina letnega nadomestila 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

Informacije o viru osebnih podatkov 
 

Osebne podatke smo pridobili iz javno dostopnih virov (GURS, Zemljiška knjiga). 

Osebne podatke smo pridobili od drugih upravljavcev (GURS, Zemljiška knjiga). 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 
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Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVNEGA 

ZEMLJIŠČA - NUSZ 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Oprostitev plačila NUSZ 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o lokalni samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo) in _______________________(odlok ali drug splošni akt občine) - 15. člen 

Odloka o NUSZ v MOK (Uradni list RS, št. 103/2015), Drugi in tretji odstavek 59. člena Zakona o 

stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84)) 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek zavezanca 

• EMŠO 

• Davčna številka 

• Naslov stalnega bivališča 

• Podatki o nepremičnini - površina, število točk, vrednost točke, višina letnega nadomestila 

• Elektronski naslov 

• Privatna telefonska številka 

Informacije o viru osebnih podatkov 
 

Osebne podatke smo pridobili iz javno dostopnih virov (Zemljiška knjiga, Kataster nepremičnin). 

Osebne podatke smo pridobili od drugih upravljavcev (Vrhovno sodišče RS, Geodetska uprava RS). 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 
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Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Upravni postopek ,Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Podatki o vlagatelju (ime in priimek, naziv, naslov, telefon) 

• Podatki o zemljišču (k.o., parc. štev.) 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o prostorskem načrtovanju - 105. člen (potrdilo o namenski rabi 

zemljišča)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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POTRDILO ZA PRIDOBITEV POGOJEV ZA PARCELACIJO NA STAVBNIH 

ZEMLJIŠČIH 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Upravni postopek ,Izdaja potrdila o pogojih za izvedbo parcelacije na stavbnih zemljiščih 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Podatki o vlagatelju (ime in priimek, naziv, naslov, telefon) 

• Podatki o zemljišču (k.o., parc. štev.) 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) - 69. člen) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE ZA POSEG V PROSTOR 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Upravni postopek ,Izdaja lokacijske informacije za gradnjo 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Katastrska občina 

• Parcelna številka 

• Namen izdaje lokacijske informacije 

• Vrsta objekta in gabariti 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o urejanju prostora - 259. člen (lokacijska informacija), Pravilnik o obliki 

lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje, Zakon o urejanju prostora - 56. člen (osebni in tajni 

podatki)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izvedbo upravnega postopka .. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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OBROČNO PLAČILO PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Odmera komunalnega prispevka v zvezi z gradnjo kanalizacije,Upravni postopek 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Naslov stalnega bivališča 

• Podatki o nepremičnini 

• Podatki vlagatelja (ime in priimek, naslov, telefon. številka) 

• Podatki o objektu (parc. št., k.o.) 

• Davčna številka 

• EMŠO 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o lokalni samoupravi - 21. in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo), Odlok o določitvi enotne cene izgradnje priključka na javno fekalno 

kanalizacijsko omrežje) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Odmera komunalnega prispevka 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Podatki investitorja (ime in priimek, naziv, naslov, telefon) 

• Podatki pooblaščenca (ime in priimek, naslov, telefon) 

• Podatki o zemljišču (parc. št. in k.o.) 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o lokalni samoupravi - 21. in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo), Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo ter o odmeri in izračunu komunalnega prispevka na območju Mestne občine 

Koper) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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POBUDE ZA SPREMEMBO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Priprava in uveljavitev prostorskega akta 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Podatki o vlagatelju (ime in priimek, prebivališče, kontakt: telefon, elektronska pošta) 

• Ime in priimek lastnika zemljišča 

• Podatki o zemljišču (parcelna št. in k.o.) 

• Podatek o tem, na kaj točno se nanaša pobuda 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o urejanju prostora - 120. člen (odzivanje na zasebne potrebe v prostoru)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonskih obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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SPREMEMBA NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Upravni postopek ,Izdaja dokazila o spremembi namembnosti zemljišča 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatna telefonska številka 

• Privatni naslov 

• Podatki o lastništvu 

• Podatki o zemljišču (k.o. in parc. štev.) 

• Namen pobude 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o prostorskem načrtovanju - 105. člen (potrdilo o namenski rabi 

zemljišča), Zakon o urejanju prostora - 279. člen (lokacijska informacija), Zakon o urejanju prostora - 

280. člen (potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Izdelovalci OPN - LUZ d.d. in LOCUS d.o.o. 

• 3 PORT, informacijski inženiring, d.o.o. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Trajno 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 
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Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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UPORABNIKI ZAKLONIŠČ V LASTI MESTNE OBČINE KOPER 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Evidenca uporabnikov zaklonišč v lasti Mestne občine Koper 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• EMŠO 

• Davčna številka 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Pogodba - 6(1) b GDPR 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve 

obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  pogodbena  obveznost. Če posameznik podatkov ne zagotovi, 

pogodbenih obveznosti ni mogoče izvesti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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CIVILNA ZAŠČITA - VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za potrebe izvajanja zaščite in reševanja na območju občine 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - 98. člen (naloge župana, 

imenovanje poveljnika Civilne zaščite občine), Zakon o gasilstvu - 6. člen (naloge občine)) 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• EMŠO 

• Kraj in občina rojstva 

• Davčna številka 

Informacije o viru osebnih podatkov 
 

Osebne podatke smo pridobili od drugih upravljavcev (Organi, institucije, podjetja). 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Za čas izvajanja storitev in še 10 let po koncu 
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Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/


   

74 
Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

PLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVNEGA ZEMLJIŠČA - NUSZ 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za potrebe odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o lokalni samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo) in _______________________(odlok ali drug splošni akt občine) - Odlok o 

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v MOK, Odlok o odmeri NUSZ) 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek zavezanca 

• EMŠO 

• Davčna številka 

• Naslov stalnega bivališča 

• Podatki o nepremičnini - površina, število točk, vrednost točke, višina letnega nadomestila 

Informacije o viru osebnih podatkov 
 

Osebne podatke smo pridobili od drugih upravljavcev (e-CRP, FURS, Upravna enota). 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

 



   

75 
Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

USTANOVITEV RAZPOLAGALNIH PRAVIC NA NEPREMIČNINAH V LASTI 

MESTNE OBČINE KOPER IN FIZIČNIH OSEB 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Izdajanje računov, spremljanje veljavnosti pogodb, zasedenost 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Elektronski naslov 

• EMŠO 

• Davčna številka 

• Parcelna številka 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Pogodba - 6(1) b GDPR 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Do izpolnitve namena 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve 

obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  pogodbena  obveznost. Če posameznik osebnih podatkov ne 

zagotovi, pogodbenih obveznosti ni mogoče zagotoviti.Pogodba v povezavi z Zakonom o stvarnem 

premoženju države in lokalnih skupnosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 



   

77 
Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/


   

78 
Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

ODKUPI NEPREMIČNIN S STRANI MESTNE OBČINE KOPER 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Izdajanje računov, spremljanje veljavnosti pogodb, zasedenost 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• EMŠO 

• Davčna številka 

• Parcelna številka 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Pogodba - 6(1) b GDPR 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Trajno 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve 

obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  pogodbena  obveznost. Če posameznik osebnih podatkov ne 

zagotovi, pogodbenih obveznosti ni mogoče zagotoviti. Pogodba v povezavi z Zakonom o stvarnem 

premoženju države in lokalnih skupnosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 



   

79 
Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

PRODAJE NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE KOPER 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Izdajanje računov, spremljanje veljavnosti pogodb, zasedenost 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• EMŠO 

• Davčna številka 

• Parcelna številka 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Pogodba - 6(1) b GDPR 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Trajno 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve 

obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  pogodbena  obveznost. Če posameznik osebnih podatkov ne 

zagotovi, pogodbenih obveznosti ni mogoče zagotoviti. Pogodba v povezavi z Zakonom o stvarnem 

premoženju države in lokalnih skupnosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 



   

81 
Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/


   

82 
Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

NAJEMNA RAZMERJIH ZA ZEMLJIŠČA IN OBJEKTE V LASTI OBČINE 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Izdajanje računov, spremljanje veljavnosti pogodb, zasedenost 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• EMŠO 

• Davčna številka 

• Parcelna številka 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Pogodba - 6(1) b GDPR 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve 

obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  pogodbena  obveznost. Če posameznik osebnih podatkov ne 

zagotovi, pogodbenih obveznosti ni mogoče zagotoviti. Pogodba v povezavi z Zakonom o stvarnem 

premoženju države in lokalnih skupnosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 



   

83 
Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/


   

84 
Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

NAJEMNA RAZMERJA ZA POSLOVNE PROSTORE V LASTI OBČINE 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Izdajanje računov in spremljanje veljavnosti pogodb 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• EMŠO 

• Davčna številka 

• Parcelna številka 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Pogodba - 6(1) b GDPR 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Čas trajanja pogodbenega razmerja in še 10 let po koncu 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve 

obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  pogodbena  obveznost. Če posameznik osebnih podatkov ne 

zagotovi, pogodbenih obveznosti ni mogoče zagotoviti.Pogodba v povezavi z Zakonom o stvarnem 

premoženju države in lokalnih skupnosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 



   

85 
Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

BREZPLAČNI PREVOZI OSNOVNOŠOLCEV 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za ugotavljanje upravičenosti in zagotavljanje brezplačnega šolskega prevoza 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o osnovni šoli - 56. člen (brezplačen prevoz)) 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Datum rojstva 

• izobraževalna institucija 

• razred 

Informacije o viru osebnih podatkov 
 

Osebne podatke smo pridobili od drugih upravljavcev (Podatke posreduje osnovna šola). 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

PREJEMNIKI ŠTIPENDIJE MESTNE OBČINE KOPER 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za potrebe postopka odločanja o dodelitvi štipendij in mesečna nakazila štipendistom  

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Spol 

• Privatni naslov 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• EMŠO 

• Davčna številka 

• Številka TRR 

• Podatki o šolanju 

• Življenjepis 

• Podatki o družinskih članih (ime in priimek, rojstni datum, sorodstveno razmerje, status, 

zavezanec za dohodnino) 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o lokalni samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo) in _______________________(odlok ali drug splošni akt občine) - Odlok o 

štipendiranju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - 15. člen) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
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PRVOŠOLCI V OSNOVNIH ŠOLAH MESTNE OBČINE KOPER 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Pregled in nadzor poteka vpisa otrok v prvi razred osnovnih šol v skladu s šolskimi okoliši 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Nujna obdelava potrebna za opravljanje javnih nalog - 6(1) e GDPR - V povezavi s 4. odstavkom 6. 

člena ZVOP-2, 95. členom Zakona o OŠ, Uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, 

javne mreže OŠ in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 

ter javne mreže glasbenih šol. Podatki se izjemoma zbirajo z namenom, da se zagotovi ustrezna 

mreža pokritosti šol, imena in priimki ter naslovi otrok so potrebni zaradi morebitnega podvajanja 

(vpisani v okolišu stalnega in začasnega prebivališča). 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Datum rojstva 

• Privatni naslov 

Informacije o viru osebnih podatkov 
 

Osebne podatke smo pridobili od drugih upravljavcev (Osnovna šola). 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 3 leta 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, pravico do omejitve 

obdelave in pravico do ugovora.  
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

SUBVENCIONIRANJE VARSTVA OTROK, KI NISO VKLJUČENI V 

PROGRAM PREDŠOLSKEGA VARSTVA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za potrebe postopka odločanja o izplačilu subvencije za otroke, ki niso vključeni v programe 

predšolske vzgoje, za katere občina subvencionira varstvo predšolskih otrok 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Kontaktni in ID podatki vlagatelja, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, njegovi bančni 

podatki 

• Ime in priimek otroka, stalno prebivališče, EMŠO in davčna številka otroka 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o lokalni samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo) in _______________________(odlok ali drug splošni akt občine) - Odlok o 

subvencioniranju varstva otrok) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

ENKRATNA POMOČ STARŠEM OB ROJSTVU OTROKA, REJNIKOM OB 

NAMESTITVI OTROKA V REJNIŠTVO IN POSVOJITELJEM OB POSVOJITVI 

OTROKA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za potrebe odločanje o dodelitvi in izplačilu enkratne denarne socialne pomoči staršem,Vodenje 

evidence o izplačilih enkratne denarne socialne pomoči staršem 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Datum rojstva 

• Privatni naslov 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• EMŠO 

• Davčna številka 

• Številka TRR 

• Ime in priimek novorojenca, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka in datum ter kraj 

rojstva novorojenca 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o lokalni samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo) in _______________________(odlok ali drug splošni akt občine) - Odlok o 

dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka, rejnikom ob namestitvi otroka..) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 
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Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti in sicer na podlagi vložene vloge posameznika.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

UPRAVIČENCI, KI SO DELNO ALI V CELOTI OPROŠČENI STORITVE 

POMOČI DRUŽINI NA DOMU 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Delovna evidenca namenjena izvajanju nalog, z minimalnimi podatki,Za potrebe plačila storitve in 

uveljavljanja terjatev v zapuščinskih postopkih 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Nujna obdelava potrebna za opravljanje javnih nalog - 6(1) e GDPR - Obdelava podatkov se izvaja v 

skladu z določili 4. odstavka 6. člena ZVOP-2, z namenom zagotovitve delne ali celotne oprostitve 

storitve institucionalnega varstva v povezavi z Zakonom o socialnem varstvu, Zakonom o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev in Zakonom o dedovanju. 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• EMŠO 

• premoženje 

• dohodki 

Informacije o viru osebnih podatkov 
 

Osebne podatke smo pridobili od drugih upravljavcev (Odločba CSD Koper o priznanju pravice do 

oprostitve plačila storitve pomoči družini na domu). 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, pravico do omejitve 

obdelave in pravico do ugovora.  

 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

UPRAVIČENCI, KI SO DELNO ALI V CELOTI OPROŠČENI STORITVE 

INSTITUCIONALNEGA VARSTVA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Delovna evidenca namenjena izvajanju nalog, z minimalnimi podatki,Za potrebe plačila storitve in 

uveljavljanja terjatev v zapuščinskih postopkih 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Nujna obdelava potrebna za opravljanje javnih nalog - 6(1) e GDPR - Obdelava podatkov se izvaja v 

skladu z določili 4. odstavka 6. člena ZVOP-2, z namenom zagotovitve delne ali celotne oprostitve 

storitve institucionalnega varstva v povezavi z Zakonom o socialnem varstvu, Zakonom o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev in Zakonom o dedovanju. 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• EMŠO 

• Pokojnine 

• Premoženje 

Informacije o viru osebnih podatkov 
 

Osebne podatke smo pridobili od drugih upravljavcev (Odločba CSD Koper o priznanju pravice do 

oprostitve plačila storitve institucionalnega varstva). 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
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Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, pravico do omejitve 

obdelave in pravico do ugovora.  

 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

OCENA ŠKODE NA STVAREH PO NARAVNIH NESREČAH 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Ocenjevanje škode na stvareh po naravnih in drugih nesrečah z namenom izplačila odškodnine 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• EMŠO 

• Davčna številka 

• parcelna številka 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč - 2. poglavje: Odprava posledic 

naravne nesreče na stvareh, Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Trajno 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

PREJEMNIKI DRŽAVNIH POMOČI IN POMOČI DE MINIMIS V 

KMETIJSTVU 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Razdelitev sredstev državnih pomoči in pomoči de minimis v kmetijstvu 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• EMŠO 

• Davčna številka 

• Številka TRR 

• Številka kmetijskega gospodarstva 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in vse spremembe), Zakon o lokalni 

samoupravi - 21. in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo) in Pravilnik o 

ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MOK za programsko obdobje 2015-2020.) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 
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Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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OBČINSKE DENARNE SOCIALNE POMOČI 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Izplačilo denarne socialne pomoči 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Datum rojstva 

• Privatni naslov 

• Podatki o prebivališču 

• Podatki o finančnem statusu prosilca 

• Podatki o družinski članih 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o lokalni samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo) in _______________________(odlok ali drug splošni akt občine) - dlok o 

dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper, Zakon o socialno varstvenih 

prejemkih - 11. člen) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 



 

105 
Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

SUBVENCIONIRANJE NEPROFITNIH NAJEMNIN  

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Izplačevanje subvencij najemnin iz sredstev proračuna občine,Vodenje evidence za potrebe 

izplačevanja subvencij najemnin 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - 6. člen (odločanje CSD), 50. člen 

ZUPJS, Stanovanjski zakon - 121.b člen (subvencioniranje najemnine)) 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Kontaktni in ID podatki najemnika in najemodajalca stanovanja 

• Podatki o naslovu stanovanja 

• Številka odločbe, ki je podlaga za upravičenost do subvencije 

• Delež subvencije 

• Datum in veljavnost odločbe 

• Bančni podatki najemodajalca 

Informacije o viru osebnih podatkov 
 

Osebne podatke smo pridobili od drugih upravljavcev (MDDSZ -  Distribucijski modul e socila - uvoz iz 

modula). 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

PRIDOBITEV PROJEKTNIH POGOJEV ZA GRADNJO 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Upravni postopek ,Izdaja projektnih pogojev 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• naslov stalnega bivališča 

• podatki o zemljišču 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Gradbeni zakon (GZ-1) - 42. člen (pridobivanje projektnih pogojev)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

SOGLASJE UPRAVLJALCA OBČINSKE CESTE / JAVNEGA DOBRA K 

PROJEKTU PGD ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Izdaja soglasja,Upravni postopek  

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• Podatki o zemljišču 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Gradbeni zakonik (GZ-1) - 43. člen) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

DOVOLJENJA ZA ČEZMERNO IN PREKOMERNO UPORABO OBČINSKIH 

CEST 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Upravni postopek ,Izdaja odločbe 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• naslov stalnega bivališča 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• Podatki o občinski cesti 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o cestah - 38. člen (prekomerna prometna obremenitev javne ceste s 

tovornimi vozili)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

PROŠNJE ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA NAMESTITEV ZASTAV NA 

JAVNEM KRAJU 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Upravni postopek ,Obravnava vlog in izdaja odločb 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• Podatki o lokaciji 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o lokalni samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo) in _______________________(odlok ali drug splošni akt občine) - Odlok o 

oglaševanju in usmerjevalnem sistemu MOK) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

POSTAVITEV PROMETNE IN NEPROMETNE SIGNALIZACIJE 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Upravni postopek ,Izdaja odločbe 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Naslov stalnega bivališča 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o cestah - 100. člen (prometna ureditev na občinskih cestah), Zakon o 

lokalni samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo) in 

_______________________(odlok ali drug splošni akt občine) - Odlok o občinskih cestah in javnih 

površinah (Uradni list RS, št. 08/14 in 22/16)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

ZAPORA PROMETA IN IZVEDBA PRIREDITVE NA OBČINSKI CESTI 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Upravni postopek ,Izdaja odločbe 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Naslov stalnega bivališča 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• Podatki o zapori 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o cestah - 101. člen (zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski 

cesti), Zakon o lokalni samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih podatkov, ki se 

obdelujejo) in _______________________(odlok ali drug splošni akt občine) - Odlok o občinskih 

cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 08/14 in 22/16)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

IZVEDBA PRIKLJUČKA NA OBČINSKO CESTO 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Upravni postopek ,Izdaja soglasja 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Naslov stalnega bivališča 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• Podatki o zemljišču in cesti 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o lokalni samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo) in _______________________(odlok ali drug splošni akt občine) - Odlok o 

občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 08/14 in 22/16), Zakon o cestah - 99. člen 

(priključki na občinsko cesto)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 



   

119 
Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

DOVOLJENJA ZA ZAPORO IN IZVAJANJE DEL NA OBČINSKI CESTI 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Upravni postopek ,Izdaja odločbe 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Naslov stalnega bivališča 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• Podatki o cesti 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o lokalni samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo) in _______________________(odlok ali drug splošni akt občine) - Odlok o 

občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 08/14 in 22/16), Zakon o cestah - 101. člen 

(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

POSEGI V VAROVALNE PASOVE OBČINSKIH CEST 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Upravni postopek ,Izdaja soglasja 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Naslov stalnega bivališča 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• Podatki o zemljišču in cesti 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o cestah - 97. člen (varovalni pas ob občinski cesti), Zakon o lokalni 

samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo) in 

_______________________(odlok ali drug splošni akt občine) - Odlok o občinskih cestah in javnih 

površinah (Uradni list RS, št. 08/14 in 22/16)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

PROŠNJE ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Obravnava vlog in izdaja odločb,Upravni postopek  

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Naslov stalnega bivališča 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• Podatki o javni površini 

• Davčna številka 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o cestah - 95. člen (upravljavec občinskih cest), Zakon o lokalni 

samoupravi - 21.  in 21. a člen (naloge občin in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo) in 

_______________________(odlok ali drug splošni akt občine) - Odlok o občinskih cestah in javnih 

površinah) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

UPRAVNI POSTOPEK - IZDAJA DOVOLILNIC IN ABONMAJEV ZA VSTOP 

VOZIL V OBMOČJE Z OMEJENIM PROMETOM ZA VOZILA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
postopek izdaje dovolilnic,plačilo 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• EMŠO 

• naslov stalnega bivališča 

• kontaktni podatki (e-naslov, tel.) 

• registrska številka vozila 

• podatki o vozilu (masa, vrsta) 

• podatki o nepremičnini (št. kat. stavbe, kat. občina in parcela, lastništvo nepremicnine) 

• drugi pogoji glede na konkretno dovoljenje 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (12. alineje 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, 21. a člen Zakona o lokalni 

samoupravi, 6. člen Zakona o pravilih cestnega prometa in 2. odstavek 100. člena Zakona o cestah, 

Odlok o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper - Capodistria, Pravilnik o postopku izdaje 

dovolilnic in abonmajev v Mestni občini Koper) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
  Evidenca izdanih dovoljenj se vodi v skladu s Klasifikacijskim načrtom in predpisi o rokih hrambe 

dokumentarnega gradiva.  
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

pridobitev dovoljenja. . 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

UDELEŽENCI STROKOVNE PRAKSE IN PRAKTIKANTI 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za potrebe vodenja evidence oseb, ki so opravile prakso 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Elektronski naslov 

• Datum rojstva 

• Davčna številka 

• Številka TRR 

• Status 

• Naziv fakultete/šole 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Pogodba - 6(1) b GDPR 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Drugim 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve 

obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  pogodbena  obveznost. Če posameznik osebnih podatkov ne 

zagotovi, ne more opravljati dela. Pogodba se sklene med MOK in šolo.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

ŠTUDENTSKO/DIJAŠKO DELO - UPRAVLJANJE PODATKOV O DIJAKIH IN 

ŠTUDENTIH 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Evidentiranje študentskega dela,Vodenje podatkov za plačilo študentskega dela,Izpolnjevanje 

obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Davčna številka 

• Datum rojstva 

• Naziv fakultete/srednje šole 

• Vrsta dela 

• Število ur dela 

• Številka osebne izkaznice 

• Status in vpisna številka 

• Datum začetka dela 

• Datum zaključka dela 

• Številka napotnice 

• ime in priimek 

• naslov bivališča 

• izobraževalna organizacija 

• cena ure bruto 

• skupni znesek za plačilo 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Pogodba - 6(1) b GDPR 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Drugim 
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve 

obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  pogodbena  obveznost. Če posameznik (študent/dijak) osebnih 

podatkov ne zagotovi, ne more opravljati dela na podlagi napotnice. Evidenca se vodi tudi na podlagi 

zahtev, ki jih določa ZDR-1. . 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE ZAPOSLENIH 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Napotitev zaposlenih na izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja,hramba dokumentacije za 

namen izkazovanje pogojev za določeno delovno mesto,Pregled usposabljanj zaposlenih 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Datum začetka izobraževanja 

• Datum zaključka izobraževanja 

• Smer študija, stopnja, število opravljenih izpitov, višina šolnine, čas obvezne zaposlitve pri 

upravljavcu po zaključku, obveznosti delavca v primeru predčasne prekinitve delovnega 

razmerja 

• Vrsta in naziv izobraževanja, izpopolnjevanja ali usposabljanja 

• Datum in podpis na listi prisotnosti 

• Izvajalec izobraževanja, izpopolnjevanja ali usposabljanja 

• Podatek o tem, ali je udeleženec uspešno/neuspešno opravil 

• Pridobljen certifikat/potrdilo 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o delovnih razmerjih - 11. člen (pogodba o zaposlitvi), Zakon o delovnih 

razmerjih - 170. člen (izobraževanje delavcev), ZEPDSV) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Izvajalci izobraževanj 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Trajno, pogodbe o izobraževanju 5 let po koncu veljavnosti 



   

133 
Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Na podlagi ZDR-1 je delodajalec dolžan 

delavca usposabljati in zakonodaja določa, da o tem lahko vodi evidenco. . 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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ZAVAROVANCI ZA PRIMER POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNO 

BOLEZEN 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Prijava in odjava v zavarovanje 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• EMŠO 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o varnosti in zdravju pri delu - 61. člen (hramba dokumentacije s strani 

delodajalca), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti - 15. člen (posredovanje 

podatkov)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava je nujna za izpolnitev zakonske 

obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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POŠKODBE PRI DELU, KOLEKTIVNE NEZGODE IN UGOTOVLJENE 

POKLICNE BOLEZNI 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Zagotavljanje evidence poškodb v skladu z zakonskimi zahtevami 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Državljanstvo 

• Spol 

• EMŠO 

• Datum rojstva 

• Zaposlitveni status 

• Vrsta zaposlitve 

• Delovni čas 

• Soudeleženci oz. ostali poškodovanci 

• Priče 

• Podatki o prijavitelju: ime in priimek, telefon, delovno mesto, podpis odgovorne osebe 

delodajalca, žig, evidenčna številka pri delodajalcu 

• Poročilo osebnega zdravnika: priimek, ime in šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene 

organizacije, ki izdaja poročilo o poškodbi, diagnoza poškodbe in šifra iz MKB, zunanji vzrok 

poškodbe, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo, ali ima 

poškodovanec psihične ali fizične težave, ki so vplivale na nastanek poškodbe, opis dogodka 

po izpovedi poškodovanca, datum, žig, podpis zdravnika 

• Podatki o nezgodi: datum prijave, datum nezgode, ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila, 

vrsta poškodbe, kraj nezgode, narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, 

delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, 

materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč, pričakovani 

bolniški stalež, kdo je opravil oziroma bo opravil interno raziskavo 

• Poklic, ki ga opravlja 
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Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o varnosti in zdravju pri delu - 61. člen (hramba dokumentacije s strani 

delodajalca), Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu, Zakon o varnosti in zdravju 

pri delu - 41. člen (prijave inšpekciji), Zakon o delovnih razmerjih - 11. člen (pogodba o zaposlitvi), 

Navodilo o načinu prijavljanja in raziskovanja nesreč pri delu) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Trajno 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava je nujna za izpolnitev zakonske 

obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/


   

137 
Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

UPRAVLJANJE PODATKOV O ZAPOSLENIH 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Vodenje obvezne evidence v skladu z zahtevami ZEPDSV,Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega 

razmerja,Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega varstva,Za potrebe inšpekcijskega nadzora,Za 

statistična raziskovanja,Za druge namene in za uveljavljanje drugih pravic posameznika, na katerega 

se podatki nanašajo 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti - 16. člen (evidenca o 

stroških dela)) 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi; 

izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače) in neto 

plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila) 

• Povračila stroškov v zvezi z delom; regres za letni dopust; jubilejna nagrada; dodatna plačila, 

namenjena socialni varnosti delavcev; plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje; 

solidarnostna pomoč; odpravnina; stroški izobraževanja delavcev; davki na izplačane plače in 

ostali stroški dela 

• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• Privatna telefonska številka 

• Elektronski naslov 

• Datum rojstva 

• EMŠO 

• Davčna številka 

• Kraj rojstva 

• Številka TRR 

Informacije o viru osebnih podatkov 
Z osebnimi podatki smo razpolagali že pred začetkom predmetne obdelave. 
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Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Trajno 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Vodenje evidence predpisuje zakon. . 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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UPORABA OSNOVNIH SREDSTEV - MOBILNIH TELEFONOV 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Plačilo stroškov in kontrola porabe,Analiza stroškov,Vodenje evidence danih osnovnih sredstev v 

uporabo 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Službena telefonska številka 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakoniti interes - 6(1) f GDPR - Obdelava OP je potrebna zaradi nadzora delodajalca nad 

izpolnjevanjeh delovnih obveznosti in izpolnjevanje obveznosti zaposlenih iz pogodbenega razmerja 

(pogodba o zaposlitvi).  

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Za čas, ko se oprema uporablja ter še 5 let od vrnitve 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa 

(»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH (ZEPDSV) 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja,sklepanje in izvajanje pogodbe o 

zaposlitvi,vodenje evidence v skladu z zahtevami ZEPDSV,Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega 

zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe 

inšpekcijskega nadzorstva 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Elektronski naslov 

• EMŠO 

• Davčna številka 

• Stopnja izobrazbe 

• Certifikati in strokovna izobraževanja 

• Druge pridobljene kvalifikacije 

• Datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi; datum nastopa dela; vrsta sklenjene pogodbe o 

zaposlitvi; razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas; poklic, ki ga opravlja 

delavec; strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za 

katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti 

dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; število ur tedenskega rednega 

delovnega časa; razporeditev delovnega časa; kraj, kjer delavec opravlja delo; prisotnost 

konkurenčne klavzule v pogodbi o zaposlitvi delavca 

• Podatki o ostalih članih družine 

• Podatki o usposabljanju na delu 

• Podatki o odmeri letnega dopusta za posamezno leto 

• Podatki o predhodnih zdravniških pregledih 

• podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja 

• Podatek o tem, ali je delavec invalid (kategorija), ali je delavec delno upokojen, ali delavec 

opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu (njegovi kontaktni podatki) 
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• Letne ocene in zapisnik o letnem razgovoru, napredovanje zaposlenega, dostop do uporabe 

računalniških aplikacij, podatki o službenem digitalnem potrdilu, pooblastila, potrdilo o 

nekaznovanosti, soglasje za opravljanje dopolnilnega ali dodatnega dela, disciplinska in 

odškodninska odgovornost, ugotovljena nesposobnost 

• stalno in začasno prebivališče 

• telefonska številka 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti - 14. člen (vodenje 

evidence o zaposlenih delavcih)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Trajno 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Če posameznik osebnih podatkov ne zagotovi, 

pogodbenih obveznosti ni mogoče izvesti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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DRUŽINSKI ČLANI ZAPOSLENIH 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva,Znižanje davčne 

osnove,Določitev št. dni dopusta,Uveljavljanje olajšave za dohodnino 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatni naslov 

• EMŠO 

• Potrdilo o upravičenosti do dodatnih dni dopusta npr. odločba CSD 

• Pričetek in konec zavarovanja 

• Podlaga za zavarovanje 

• Davčna številka 

• Sorodstveno razmerje 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - 20. člen (družinski 

člani zavarovanca), zakon o delovnih razmerjih - 160. člen, zakon o delavcih v državnih organih - 35. 

člen, Zakon o dohodnini - 115. člen) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Subjektom za katere to zahteva zakon 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Za čas trajanja pogodbe in še 5 let po prenehanju zaposlitve 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 
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Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava se izvaja zaradi zakonskih 

obveznosti delodajalca. Primarna podlaga je pogodba o zaposlitvi z delavcem. . 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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USPOSABLJANJA ZA VARNO DELO IN PRAKTIČNI PREIZKUSI ZNANJA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z ZVZD-1,Usposabljanje in seznanjanje z 

novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom,Vodenje evidence o 

opravljenih usposabljanjih za varno delo 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Datum rojstva 

• Delovno mesto 

• Datum opravljenega usposabljanja 

• Trajanje veljavnosti usposabljanja 

• Podatki iz zapisnika o ocenjevanju 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o varnosti in zdravju pri delu - 61. člen (hramba dokumentacije s strani 

delodajalca), Zakon o delovnih razmerjih - 170. člen (izobraževanje delavcev)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• ni zunanjih uporabnikov 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Trajno - podatki o opravljenem usposabljanju, potrdila o usposabljanju - 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava je nujna za izpolnitev zakonskih 

obveznosti.. 
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Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIH 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Zagotavljanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov v skladu z zahtevami 

zakonodaje,Plačilo zdravstvenega pregleda,Vodenje evidence preventivnih pregledov 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Datum opravljenega zdravstvenega pregleda 

• Trajanje veljavnosti zdravstvenega pregleda 

• Datum naslednjega zdravstvenega pregleda 

• Morebitne omejitve za opravljanje dela 

• Podatki iz računa: ime, priimek, znesek, specifikacija 

• EMŠO 

• Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled 

• Zdravniško spričevalo 

• izobrazba 

• naziv delovnega mesta 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, Zakon o varnosti in 

zdravju pri delu - 61. člen (hramba dokumentacije s strani delodajalca), 36. in 5. točka 1. odstavka 61. 

člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Trajno 
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Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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PRIJAVA ODSOTNOSTI ZAPOSLENIH (APLIKACIJA) 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
HR management, planiranje dela in odsotnosti delavcev 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Službeni elektronski naslov 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakoniti interes - 6(1) f GDPR - Obdelava osebnih podatkov v okviru aplikacije omogoča upravljavcu, 

da ustrezno planira delo in upravlja s kadri.  

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 2 leti 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa 

(»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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EVIDENCA  O IZRABI DELOVNEGA ČASA (ZEPDSV) 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Vodenje evidenc, ki jih zahteva zakonodaja (ZEPDSV),Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz 

delovnega razmerja in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega 

varstva,Zagotavljanje statističnega spremljanja,Za potrebe inšpekcijskega nadzora 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Datum prihoda in odhoda na delo ter drugi izhodi za posamezni delovni dan 

• Vrsta odsotnosti za posamezne delovne dni 

• Koriščenje dopusta 

• Bolniška odsotnost 

• Službena pot 

• Starševski dopust (dopust na nego in varstvo otroka/porodniški/očetovski dopust) 

• Število dni pripadajočega dopusta 

• Saldo ur 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti - 18. člen (evidenca o 

izrabi delovnega časa)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Trajno 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 
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Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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PODATKI O ISKALCIH DELA IN OSEBAH, KI SE PRIJAVIJO NA RAZPISE 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Zaposlovanje in nudenje dela 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Stopnja izobrazbe 

• Certifikati in strokovna izobraževanja 

• Opravljena usposabljanja 

• Druge pridobljene kvalifikacije 

• Starost 

• Spol 

• Datum rojstva 

• Kraj rojstva 

• Državljanstvo 

• Podatki prejšnjega delodajalca 

• Prejšna delovna razmerja in delodajalci 

• Naziv in opis zaposlitve 

• Datum zaposlitve 

• CV 

• stalni ali začasni naslov 

• telefonska številka 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o delovnih razmerjih - 28. člen (pravice in obveznosti delodajalca), Zakon 

o delovnih razmerjih - 48. člen (varstvo delavčevih osebnih podatkov), Zakon o javnih uslužbencih - 

58. člen (objava javnega natečaja)) 



   

152 
Izpis obvestil o obdelavi skladno s členom 13. in 14. GDPR z dne 13.02.2023 iz aplikacije SmartDataofficer, © 2019, Dataofficer d.o.o., 
Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale. Vse pravice pridržane. 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 2 leti, kadar gre za vloge v zvezi z možnostjo zaposlitve, opravljanjem prakse, pripravnštva, 

študentskega dela, kadar ni objave oziroma razpisa,  T, ko gre za izvedbo javnih nataečajev in objavo 

prostih delovnih mest (dokumentacija v zvzi z izvedbo javnega natečaja od objave, vloge izbranega 

kandidata do sklepa o izbiri), neizbrani kandidati do poteka pritožbenega roka oz. najdlje 2 leti 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Če posameznik potrebnih podatkov ne 

zagotovi, ne more sodelovati v postopku izbire.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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IZPLAČILA IZVAJALCEM PO PODJEMNIH POGODBAH S FIZIČNIMI 

OSEBAMI 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Izplačilo pogodbene obveznosti po opravljenem delu 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Davčna številka 

• Številka TRR 

• Naslov bivališča 

• Predmet pogodbe 

• Višina honorarja 

• Trajanje opravljanja dela 

• Podatki o izobrazbi/kvalifikaciji 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Pogodba - 6(1) b GDPR 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 10 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve 

obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  pogodbena  obveznost. Če posameznik podatkov ne zagotovi, 

pogodbenih obveznosti ni mogoče izvesti.. 
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Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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VODENJE ZBIRKE DOKUMENTARNO GRADIVA OBČINE (UREDBA O 

UPRAVNEM POSLOVANJU) 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za vodenje dokumentarnega gradiva na občini, za potrebe postopkov in odločanj pri opravljanju del 

in nalog občine 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Datum rojstva 

• Elektronski naslov 

• Naslov stalnega bivališča 

• EMŠO 

• Davčna številka 

• Naslov začasnega prebivališča 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega 

gradiva ter arhivih (ZVDAGA), Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Uredba o varstvu 

dokumentarnega in arhivskega gradiva) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Časovno določeni (2,5,10 let ali več) trajno, arhivsko gradivo. Osebni podatki se iz evidence izbrišejo 

ob uničenju dokumentov ali ob njihovem izločanju, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko 

gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo. 
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Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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VOLITVE - KANDIDIRANJE NA LOKALNIH VOLITVAH - ČLANI 

OBČINSKEGA SVETA, ŽUPAN, ČLANI KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Izvolitev članov občinskega sveta, župana in članov svetov krajevnih skupnosti 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Privatna telefonska številka 

• Privatni naslov 

• Elektronski naslov 

• Naslov stalnega/začasnega prebivališča, če je državljan druge države članice EU in nima 

prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji 

• Podatki o izobrazbi 

• Ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča predstavnika kandidature oziroma liste 

kandidatov, če je državljan druge države članice 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakon - 6(1) c GDPR (Zakon o lokalnih volitvah - 72. člen (kandidature)) 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 5 let 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do 

omejitve obdelave. 

Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Obdelava osebnih podatkov je nujna za 

izpolnitev zakonske obveznosti.. 
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Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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ZVOČNO SNEMANJE SEJ OBČINSKEGA SVETA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za potrebe pisanja zapisnikov sej občinskega sveta 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Datum in čas posnetka 

• Zvočni posnetki govora posameznikov 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Nujna obdelava potrebna za opravljanje javnih nalog - 6(1) e GDPR - Snemanje je nujno za pripravo 

ustreznega zapisnika v skladu z notranjim aktom subjekta. Obdelava v povezavi s 6. členom ZVOP-2 in 

77. členom Poslovnika Občinskega sveta MOK. 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Tekoči mandat in še en mandat po izteku 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, pravico do omejitve 

obdelave in pravico do ugovora.  

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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UPORABA OSNOVNIH SREDSTEV - MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Vpogled količinske porabe materiala posameznega zaposlenega,Kopiranje, skeniranje, printanje 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Zakoniti interes - 6(1) f GDPR - Obdelava osebnih podatkov je nujna, da se preveri dejanska poraba 

posameznega uslužbenca (količina materiala, barvni tisk…). 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Elektronski naslov 

• Delovno mesto 

Informacije o viru osebnih podatkov 
Z osebnimi podatki smo razpolagali že pred začetkom predmetne obdelave. 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 1 leto 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa 

(»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora. 

 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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PREJETA IN POSLANA ELEKTRONSKA POŠTA 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Omogočanje elektronske komunikacije z namenom izvajanja nalog 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Elektronski naslov 

• Podatki o prejeti/poslani pošti 

• Delovno mesto 

• Kontaktni podatki (e-pošta, int tel. številka, služben mobitel) 

• Ime in priimek in drugi podatki tretjih oseb 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakoniti interes - 6(1) f GDPR - Obdelava je nujna za uspešno upravljanje s sistemom e-pošte.  

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Najdlje je T, v povprečju 12 mesecev  

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa 

(»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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UPORABA OSNOVNIH SREDSTEV - PRENOSNIH RAČUNALNIKOV 

ZAPOSLENIH IN FUNKCIONARJEV 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Za nemoteno delo zaposlenih in funkcionarjev 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
 Nujna obdelava potrebna za opravljanje javnih nalog - 6(1) e GDPR - Obdelava osebnih podatkov je 

nujna za uporabo prenosnih računalnikov zaposlenih in funkcionarjev in njihovo nemoteno delo. 

Potrebna odobritev direktorja oz. Pravilnik o uporabi osnovnih sredstev. 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Elektronska pošta 

• Delovno mesto 

Informacije o viru osebnih podatkov 
Z osebnimi podatki smo razpolagali že pred začetkom predmetne obdelave. 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov 
 Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 Do preklica uporabe - pogodbe - vezano na delovno mesto (evidenca osnovnih sredstev) 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, pravico do omejitve 

obdelave in pravico do ugovora.  

 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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IZVAJANJE VIDEONADZORA NA JAVNIH POVRŠINAH (VERDIJEVA ULICA 

10 IN 6, ZEMLJIŠČA V LASTI MESTNE OBČINE KOPER IN OSTALA 

ZEMLJIŠČA NA PODLAGI SOGLASJA LASTNIKA) 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Zavarovanje premoženja in varnost ljudi 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Posnetek posameznika 

• Datum in čas vstopa in izstopa v in iz nadzorovanega območja 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Nujna obdelava potrebna za opravljanje javnih nalog - 6(1) e GDPR - Videonadzor je uveden zaradi 

povečanja kriminala (nevarnost za ljudi) in oškodovanja javnega premoženja.  S posnetki se odkrivajo 

storilci kaznivih dejanj.. Pri izvajanju videonadzora se upoštevajo načela GDPR (rok hrambe 

posnetkov, varnost pred nepooblaščenim dostopom..).  

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 30 dni, nato se avtomatično brišejo 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, pravico do omejitve 

obdelave in pravico do ugovora.  

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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 IZVAJANE VIDEONADZORA NA OBMOČJU VHODOV V POSLOVNO 

STAVBO MOK 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Zavarovanje premoženja in varnost ljudi,Nadzor vstopa in izstopa v ali iz poslovnih prostorov 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Datum in čas vstopa in izstopa iz območja videonadzora 

• Posnetek podobe posameznika 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakoniti interes - 6(1) f GDPR - Obdelava se izvaja v skladu z določili 77. člena ZVOP-2.  

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 30 dni, nato se avtomatično brišejo 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa 

(»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

http://www.ip-rs.si/
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EVIDENTIRANJE PRIHODOV STRANK IN OBISKOVALCEV V POSLOVNO 

STAVBO  (FIZIČNA OBLIKA) 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000, Koper, Slovenija, tel.: 05 6646100, email: 

obcina@koper.si 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
tel.: 041 325 479 041 314-400, email: varstvopodatkov@koper.si 

Namen obdelave osebnih podatkov: 
Zavarovanje premoženja in varnost ljudi,Nadzor vstopa in izstopa v ali iz poslovnih prostorov 

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so: 
• Ime in priimek 

• Razlog vstopa ali izstopa 

• Datum in ura vstopa in izstopa 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
Zakoniti interes - 6(1) f GDPR - Obdelava se izvaja v skladu z določili 84. člena ZVOP-2.  

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 Osebni podatki se posredujejo: 

• Pogodbenim obdelovalcem 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije 

Trajanje obdelave osebnih podatkov 
 2 leti 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: 
 Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa 

(»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora. 

Avtomatizirana obdelava: 
Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Pravica do pritožbe: 
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). 

http://www.ip-rs.si/

