
OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA DOGODKE IN 
POSREDOVANJE E-NOVIC  

 
Informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jih objavlja Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 13. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih 
podatkov (GDPR)1 so namenjene posameznikom, ki se udeležijo dogodkov ali prejemajo e-novice ali 
različna obvestila ter vabila na dogodke. Osebni podatki posameznikov, zbrani v procesu prijave in 
udeležbe ter v primeru registracije na e-novice, se obdelujejo izključno za namene zaradi katerih so bili 
zbrani in v skladu z informacijami, ki so zapisane v tem dokumentu.  
 

1. Upravljavec osebnih podatkov 
 
RRALUR - Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, 
Ljubljana, Slovenija, e-naslov: info@rralur.si 
 
Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-naslov: info@rralur.si 
 

2.  Obdelava osebnih podatkov, nameni in pravne podlage 
 

a) Registracija dogodkov 
Če se želite registrirati za dogodek, od vas praviloma zbiramo podatke o vašem imenu in priimku, 
organizaciji (če prihajate v njenem imenu), neobvezno pa lahko posredujete tudi podatek o e-
naslovu in telefonski številki.  
 
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je člen 6.1.b (pogodba). 
 
Namen obdelave obveznih podatkov je opredeliti vas kot udeleženca dogodka, preveriti 
zagotovljene podatke za verodostojnost ter rezervirati mesto za vašo udeležbo. Podatki so 
potrebni tudi zato, da vam lahko posredujemo informacije o dogodku ter morebitno gradivo za 
udeležence. 
 
Če se registrirate z uporabo spletnega obrazca, si oglejte konkretno obvestilo o obdelavi osebnih 
podatkov, ki se nanaša na elektronsko obdelavo podatkov ob posredovanju podatkov preko spleta 
ob vsakokratni najavi dogodka. 
 
b) Udeležba na dogodku – lista prisotnosti 
Če se udeležite našega dogodka od vas praviloma zahtevamo vaš podpis ter podatke o vašem 
imenu in priimku, organizaciji (če prihajate v njenem imenu). Lahko obdelujemo tudi podatek o 
vašem e-naslovu ali telefonski številki, če nam te informacije posredujete prostovoljno.  
 
Pri zbiranju podatkov o udeležencih se praviloma sklicujemo na pravno podlago člena 6.1.(b) in 
sicer na pogodbeno obveznost, ki jo imamo do vas v povezavi z izvedbo aktivnosti, ki so povezane 
z dogodkom. Podatke o vaši udeležbi obdelujemo tudi na podlagi člena 6.1.(e) GDPR ((zakoniti 
interes za izvajanje javnih nalog) saj zgolj tako lahko izpolnimo naloge agencije, ki so povezane z 
nadzorom nad porabo javnih sredstev in poročanjem organu upravljanja evropskih skladov ali 
drugim financerjem projektov.  
 

 
1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 
uredba o varstvu podatkov)  



Ker menimo, da ste z udeležbo na našem dogodku pokazali interes oz. zanimanje za informacije o 
posameznem projektu, vam v nadaljevanju, na pravni podlagi člena 6.1.(e) GDPR (zakoniti interes 
za izvajanje javnih nalog) na vaš elektronski naslov lahko posredujemo tudi obvestila in novosti na 
naših projektih. Naš interes je, da vas informiramo tudi o prihajajočih dogodkih in vam nudimo 
druge informacije, ki so povezane s projekti. Naša obvestila, ki so netržne narave, boste prejemali 
na vaš e-naslov toliko časa kot boste to želeli. Od posredovanja naših obvestil se lahko kadarkoli 
odjavite in to sporočite na naslov, ki je naveden v vsakokratnem elektronskem sporočilu ali se 
odjavite preko kontaktnega naslova info@rralur.si.  
 
Če se kot udeleženec dogodka, z obdelavo vaših osebnih podatkov, na podlagi našega zakonitega 
interesa, ne strinjate, ker menite, da vaš interes, upoštevajoč vaš konkreten položaj, prevlada nad 
našim interesom, nam to prosim sporočite na kontaktni naslov pooblaščene osebe za varstvo 
osebnih podatkov info@rralur.si. 
 
c)  Fotografije in videoposnetki 
Na naših dogodkih se lahko izvaja snemanje ali fotografiranje. Tako lahko pride tudi do obdelave 
vaše podobe preko katere je možna vaša identifikacija.  
 
Fotografije in posnetke potrebujemo za  dokumentiranje in promocije naših dogodkov. Tako jih 
bomo praviloma uporabili za namen medijskega poročanja in izpolnjevanja naših pogodbenih 
obveznosti, ki jih imamo do organa upravljanja in financiranja posameznega projekta.  
 
Pravna podlaga za obdelavo je člen 6.1.(e) GDPR (zakoniti interes za izvajanje naših javnih nalog 
oz. nalog na projektih, ki se financirajo iz EU skladov ali drugih finančnih mehanizmov). 
 
d) Prijava na e-novice  
Če se prijavite na naše e-novice preko spletne strani agencije ali preko naših drugih spletnih 
kanalov, ki so namenjeni posameznim projektom, od vas zahtevamo vaš elektronski naslov in vaš 
ime in priimek.  
 
Pravna podlaga za obdelavo je 6.1.(a) GDPR (privolitev).  
 
Podatke potrebujemo z namenom, da vam lahko pošiljam splošne novice in vabila na dogodke 
agencije oziram konkretno za tiste projekte za katere ste poslali zanimanje preko drugih spletnih 
strani agencije.  
 
Imate možnost, da se kadarkoli odjavite od prejemanja obvestil in sicer tako, da pošljete odjavo na 
elektronski naslov, ki je naveden na vsakokratnem obvestilu ali na naslov info@rralur.si. 
 
3. Obdobje obdelave podatkov 

 
Vaše podatke obdelujemo toliko časa kot je to potrebno za doseganje naših zakonitih namenov, ki 
se nanašajo na posamezno obdelavo in njeno pravno podlago. V primeru, da ste dali privolitev za 
obdelavo, ko ste se naročili na e-novice, bomo vaše podatke o elektronskem naslovu ter imenu in 
priimku, obdelovali do vašega preklica oz. najdlje za obdobje trajanja projekta oz. izvajanja naših 
nalog. Ravno tako bomo do preklica obdelovali tudi vaše podatke o imenu in priimku ter e-naslovu, 
za namen prejemanja e-novic na podlagi našega zakonitega interesa za izvajanje javnih nalog, če 
ste se že udeležili naših dogodkov in nam posredovali vaše podatke. Za namen pogodbenih 
obveznosti, ki jih imamo do organov upravljanja in financiranja oziroma drugih partnerjev na 
projektih, bomo podatke obdelovali do izpolnitve obveznosti, praviloma za čas trajanja 
programskega obdobja financiranje EU skladov ter dodatno še 5 let. V primeru, da nimamo 
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pogodbenih obveznosti oz. nimamo drugih zakonskih razlogov za daljšo hrambo, bomo vaše 
podatke zbrisali v roku šestih mesecev po izvedenem dogodku.  
 

4. Uporabniki podatkov  
 
Uporabniki podatkov so lahko tretje osebe katerim posredujemo osebne podatke na podlagi 

njihove zakonite pravne podlage ali zunanji izvajalci – obdelovalci (npr. za vzdrževanje 

informacijskega sistema in spletne strani). 

Vaših osebnih podatkov ne prenašamo tretjim osebam za namene, ki niso navedeni spodaj. 

- Za namen izvajanja pogodbenih obveznosti in obveznosti do organov nadzora nad 

porabo javnih sredstev: vaši osebni podatki se razkrijejo tretjim osebam, kadar so pravno 

dopustni za izvajanje pogodb in sporazumov, ki jih ima agencija sklenjene z organi 

upravljanja in financiranja oziroma pogodbenimi partnerji (npr. pristojni vladni organ 

upravljanja evropskih skladov ali vsebinsko pristojno ministrstvo). Podatki se na zahtevo 

posredujejo tudi organom nadzora nad porabo javnih sredstev (Služba Vlade Republike 

Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za finance, Urad Republike 

Slovenije za nadzor proračuna, Računsko sodišča Republike Slovenije, Evropska komisija in  

Evropsko računsko sodišče ali njihovi pooblaščenci; 

- Za dodatne  namene, če za to obstaja druga zakonita podlaga ali ste posredovali izrecno 

soglasje za posredovanje. 

 
5. Posredovanje podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije 

 
Vaših podatkov ne posredujemo v tretje države ali mednarodne organizacije.  
 
6. Avtomatizirana obdelava 
 
Pri obdelavah osebnih podatkov nikjer ne poteka avtomatizirana obdelava. 

 
7. Varstvo podatkov 

 
Agencija je za zagotovitev skladnosti z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov sprejela Pravilnik o 
varstvu osebnih podatkov, ki določa tako pravila varstva kot tudi druge zahteve, ki jih določa 
evropska in nacionalna zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov. 
Agencija zagotavlja tudi uveljavitev pomembnih temeljnih načel obdelave osebnih podatkov in 

sicer, da so osebni podatki: 

a) obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se 

nanašajo osebni podatki (»zakonitost, pravičnost in preglednost«); 

b) zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki 

ni združljiv s temi nameni; nadaljnja obdelava v namene arhiviranja v javnem interesu, v 

znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 

89(1) ne velja za nezdružljivo s prvotnimi nameni (»omejitev namena«); 

c) ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo 

(»najmanjši obseg podatkov«); 



d) točni in, kadar je to potrebno, posodobljeni; sprejeti je treba vse razumne ukrepe za 

zagotovitev, da se netočni osebni podatki brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob upoštevanju 

namenov, za katere se obdelujejo (»točnost«); 

e) hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, 

le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo; osebni 

podatki se lahko shranjujejo za daljše obdobje, če bodo obdelani zgolj za namene arhiviranja v 

javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v 

skladu s členom 89(1), pri čemer je treba izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe iz 

te uredbe, da se zaščitijo pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni 

podatki (»omejitev shranjevanja«); 

f) obdelujejo se na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito 

pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo 

z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi (»celovitost in zaupnost«). 

Zaposleni in drugi pogodbeni partnerji imajo tudi obveznost glede resnega usposabljanja s 
področja varstva osebnih podatkov.  
 
8. Pravice posameznikov 
 
Na podlagi pravice posameznika do seznanitve o obdelavi lastnih osebnih podatkov, agencija na 
zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali njegovega zakonitega zastopnika 
ali pooblaščenca: 

• zagotovi potrdilo o tem, ali se osebni podatki, ki se nanašajo na tega posameznika, 
obdelujejo ali ne, 

• na razumljiv način obvesti tega posameznika, kateri osebni podatki, ki se nanašajo nanj, 
se obdelujejo in o izvoru teh podatkov, 

• seznani posameznika z namenom obdelave, vrsto osebnih podatkov ter obdobjem 
hrambe osebnih podatkov,  

• omogoči vpogled v evidenco zbirke osebnih podatkov in vpogled v osebne podatke, ki se 
nanašajo na tega posameznika, in njihov prepis, 

• dostavi izvlečke, potrdila ali izpise osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznika, v 
katerih sta navedena namen in pravna podlaga za zbiranje, obdelavo in uporabo teh 
podatkov, 

• omogoči informacijo o obstoju pravice do popravka, izbrisa, ali omejitve obdelave osebnih 
podatkov ali obstoju pravice do ugovora taki obdelavi, 

• dostavi natisnjen dokument, ki vsebuje informacije o tem, komu je bil omogočen dostop 
do osebnih podatkov tega posameznika, za kakšen namen in na kateri pravni podlagi, 

• omogoči informacijo o pravici do vložitvi pritožbe pri nadzornem organu 

• v primeru, da informacije niso zbrane neposredno od posameznika, posreduje informacijo 
o viru osebnih podatkov  

• omogoči informacijo o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev  

• omogoči informacijo o morebitnih prenosih osebnih podatkov v tretje države (vključno z 

zaščitnimi ukrepi). 

Poleg pravice do dostopa oziroma seznanitve, agencija na zahtevo oziroma vlogo posameznika 

odloča tudi o drugih pravicah posameznikov in sicer: do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, do 

preklica obdelave (v primeru pravne podlage privolite), omejitve obdelave osebnih podatkov ali do 

ugovora obdelavi ter prenosljivosti podatkov.  



Vloge za uveljavljanje pravice se naslovijo na elektronski naslov info@rralur.si oziroma po pošti 

na naslov: RRALUR - Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Tehnološki park 19, 

1000 Ljubljana. 

Vsak posameznik ima tudi možnost pritožbe, če meni, da so mu kršene vaše pravice do varstva 

osebnih podatkov in sicer na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 

Ljubljana (gp-ip@ip-rs.si).  

 

mailto:info@rralur.si
mailto:gp-ip@ip-rs.si

