
OBVESTILO O ZBIRANJU IN OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV  
 

 

I. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 

 

Državni zbor Republike Slovenije in Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za 

peticije, človekove pravice in enake možnosti (v nadaljevanju: upravljavec) 

naslov: Šubičeva 4, 1000 Ljubljana 

e-naslov: peticije@dz-rs.si, gp@dz-rs.si 

telefon: 01 478 9626, 01 478 9400 

spletna stran: www.dz-rs.si, zavihek Delo državnega zbora/peticije 

 

 

II. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 

 

gp@dz-rs.si 

 

 

III. Namen obdelave osebnih podatkov: 

 

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke vlagatelja, predlagatelja, pobudnika (v 

nadaljevanju: vlagatelj) v okviru svojih pristojnosti in z izključnim namenom obravnave 

peticije, vloge, pobude, zahteve, prošnje (v nadaljevanju: vloga), priprave odgovora 

nanjo ter z namenom komunikacije.  

 

Osebne podatke predstavljajo: osebno ime (ime in priimek) vlagatelja, oziroma 

predstavnika vlagatelja, naslov in kontaktni podatki. 

 

V kolikor vloga vlagatelja vsebuje tudi druge osebne podatke oziroma tudi občutljive 

osebne podatke (podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, 

verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem 

življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi 

zakona, ki ureja prekrške), ki jih vlagatelj posreduje prostovoljno zaradi vsebine vloge, 

upravljavec navedene podatke obdeluje le na podlagi soglasja za obdelavo tovrstnih 

podatkov, ki ga vlagatelj priloži vlogi. V kolikor soglasje ni podano, Komisija vloge ne 

obravnava.  

 

 

IV. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 

 

- 45. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 

66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 –UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) 

- 21. in 24. člena Zakona o Državnem zboru (Uradni list RS, št. 66/19) 

- 6. in 7. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) (v 

nadaljevanju: Splošna uredba)  

 

 

V. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se 

uporabijo za določitev tega obdobja: 

 

Vloge so trajno dokumentarno gradivo v skladu s predpisi, ki urejajo hrambo 

dokumentarnega gradiva, in sicer v skladu z: 
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- Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, 

št. 30/06 in 51/14) in  

- Navodilom o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Državnega zbora, 

Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18). 

 

 

VI. Uporabniki osebnih podatkov: 

 

Upravljavec lahko z namenom vsebinske obravnave vloge in priprave odgovora nanjo 

opravi poizvedbe v zvezi z vlogo pri drugih javnih organih ali vlogo posreduje drugim 

javnim organom. Obdelava posredovanih osebnih podatkov s strani javnih organov 

poteka v skladu s pravno obveznostjo za izvajanje njihovih nalog ter v skladu z veljavnimi 

pravili o varstvu podatkov glede na namene obdelave. 

 

 

VII. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno 

organizacijo: 

 

Upravljavec osebnih podatkov ne posreduje v tujino, v tretje države ali mednarodne 

organizacije. 

 

 

VIII. Informacije o pravicah posameznika: 

 

- Pravica do dostopa do osebnih podatkov (15. člen  Splošne uredbe) 

- Pravica do popravka netočnih in do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov (16. 

člen Splošne uredbe) 

- Pravica do izbrisa osebnih podatkov v primeru preklica privolitve in v primerih 

določenih v 17. členu Splošne uredbe 

- Pravica do omejitve obdelave v primerih, določenih v 18. členu Splošne uredbe 

- Pravica do obvestila o popravku, izbrisu osebnih podatkov ali omejitvi njihove 

obdelave (19. člen Splošne uredbe) 

- Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen Splošne uredbe) 

- Pravica do ugovora (21. člen Splošne uredbe) 

 

 

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

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da lahko privolitev 

za njihovo obdelavo kadarkoli prekliče na podlagi člena 7(3) Splošne uredbe. 

 

 

X. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: 

 

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 

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


