POLITIKA ZASEBNOSTI DRUŽBE
ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI
SLOVENIJI d.d.
Zagotovitev dosledne in visoke ravni varstva posameznikov, vključno s spoštovanjem njihove zasebnosti, je za
Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju tudi DARS d.d. oz. upravljavec) bistvenega pomena.
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DENTITIDENTITETA IN KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJAVCA
Naziv podjetja:
Skrajšan naziv:
Sedež:
Telefon:
Faks:
Naslov izpostave:
Telefon izpostave v Ljubljani:
Faks izpostave v Ljubljani:
Naslov spletne strani:
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
Osnovni kapital:
Transakcijski račun (DARS d.d.):
Uprava družbe:
Nadzorni svet:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
03 426 40 71
03 544 20 01
Dunajska 7, 1000 Ljubljana
01 300 99 01
01 300 99 01
www.dars.si
5814251
SI92473717
2.322.284.139,63 EUR
SI56 05100-8000069735 (Abanka d.d.)
BIC/SWIFT: ABANSI2X
dr. Tomaž Vidic, mag. Gašper Marc, Vili Žavrlan, Marjan Sisinger
Marjan Mačkošek, predsednik
dr. Miha Juhart, namestnik predsednika
mag. Tatjana Colnar, članica
mag. Igor Pirnat, član
STRAN
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Organiziranost družbe:
Ustanovitelj:
Delničar:
Število delnic:
Datum vpisa družbe v sodni
register pri Okrožnem sodišču v
Celju:
Številka registrskega vpisa:
Število zaposlenih:
Število avtocestnih vzdrževalnih
baz:
Centri za nadzor in upravljanje
prometa:

Darko Kodrič, član
Rožle Podboršek, član
Delniška družba
Republika Slovenija
Republika Slovenija
55.650.231 imenskih kosovnih delnic
7.12.1993

1/06158/00
1.240 (31.12.2017)
9 avtocestnih baz, 6 izpostav avtocestnih baz
4 regionalni centri: Kozina, Vransko, Slovenske Konjice ter Ljubljana
(Dragomelj) in podporni nadzorni center Hrušica

KONTAKTNI PODATKI POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO PODATKOV
Pisni kontakt
Elektronski
kontakt

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov DARS d.d. je dosegljiva pisno na naslovu:
DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov DARS d.d. je dosegljiva po elektronski
pošti: dpo@dars.si.

1. KATEGORIJE PROCESOV OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Vaše podatke obdelujemo v skladu s predpisi na področju varstva osebnih podatkov. DARS d.d. lahko
obdeluje vaše osebne podatke kadar:
1.

IŠČETE ZAPOSLITEV PRI UPRAVLJAVCU
• izbira kandidata na objavljeno prosto delovno
mesto;
• evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi
morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi
oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami,
ki ustrezajo iskalcu zaposlitve.
• (a) točka 1. odstavka 6. člena in 7. člen
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta
in Sveta (osebna privolitev);
• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena
stranka in na katero se nanašajo podatki);
• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• podatki iz vprašalnika kandidatu (kontaktni

Namen:

Pravna podlaga:

STRAN
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Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

• podatki o neizbranih osebah, ki se prijavijo na
razpisano delovno mesto se lahko hranijo še 38
dni po zaključenem postopku izbire. Če kateri od
kandidatov vloži zahtevo za sodno varstvo pred
delovnim sodiščem pa se podatki o vseh
prosilcih lahko hranijo, dokler tak postopek ni
končan;
• podatki o osebah, ki samoiniciativno pošljejo
prijavo za delovno mesto se lahko hranijo toliko
časa kolikor je običajno potrebno, da se
odgovori na prejeto ponudbo, po tem času pa
zgolj, če je bilo dano privoljenje iskalca
zaposlitve za hrambo njegovih podatkov in do
preklica takega soglasja.

Rok hrambe:

2.

podatki, podatki o izobrazbi, delovne izkušnje);
• podatki iz življenjepisa;
• podatki iz dokazil o izpolnjevanju razpisanih
pogojev za zasedbo delovnega mesta;
• podatki iz psiholoških testiranj.
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika;
• pogodbeni obdelovalec podatkov o iskalcih
zaposlitve.

ZA UPRAVLJAVCA OPRAVLJATE DELA OZIROMA DOBAVLJATE STORITVE NA PODLAGI
AVTORSKIH, PODJEMNIH IN DRUGIH POGODB (RAZEN POGODBE O ZAPOSLITVI)

Namen:

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

STRAN

• izvajanje plačila po pogodbi;
• izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje
pravic iz pogodbenega razmerja;
• hramba dokumentacije zaradi zahtev
zakonodaje;
• poročanje državnim organom npr. FURS-u.
• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena
stranka in na katero se nanašajo podatki);
• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• podatki iz pogodb (ime, priimek, naslov,
datum rojstva, plačilo);
• podatki iz REK obrazcev;
• podatki iz plačilnih list za prejemke izven DR.
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje aplikacije;
• Zunanja revizijska služba;
• FURS, ZZZS, SPIZ;
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• drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje
osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni
privolitvi posameznika ali pogodbenem
razmerju.
• avtorske pogodbe se lahko hranijo še 70 let po
smrti avtorja v zvezi s posamezno pogodbo;
• podjemne, najemne in druge pogodbe
sklenjene s fizičnimi osebami se lahko hranijo 5
let (splošni zastaralni rok);
• računi se hranijo deset let po poteku leta, v
katerem so bili uporabljeni za davčne namene;
• ostali davčno pomembni podatki se hranijo še
pet let od dneva, ko bi bilo davek potrebno
plačati oz. v primeru uvedenih davčnih
postopkov proti upravljavcu največ deset let od
dneva, ko je zastaranje prvič začelo teči.

Rok hrambe:

3.

VSTOPATE V POSLOVNE PROSTORE, SE GIBATE PO POSLOVNIH PROSTORIH IN IZSTOPATE IZ
POSLOVNIH PROSTOROV UPRAVLJAVCA
• podatki se zbirajo in obdelujejo za potrebe
varovanja premoženja, življenja ali telesa
posameznikov ter reda v prostorih upravljavca;
• zagotavljane varnostnih ukrepov skladno z
interno politiko upravljavca;
• nadzor nad vstopi in izstopi.
• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena
stranka in na katero se nanašajo podatki);
• (f) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna zaradi zakonitih
interesov, za katere si prizadeva upravljavec).
• podatki o obiskovalcih (kontaktni podatki,
naziv podjetja, čas prihoda/odhoda).

Namen:

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

Rok hrambe:

4.

• pogodbeni obdelovalec podatkov za vodenje
evidence obiskovalcev;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje aplikacije;
• podatki iz evidenc vstopa in gibanja
obiskovalcev se hranijo do 5 let.

NASTOPATE V VLOGI KONTAKTNE OSEBE PRI OBSTOJEČEM OZ. POTENCIALNEM
POSLOVNEM PARTNERJU
• obdelava podatkov za namene izvajanja
naročila (posla);

Namen:
STRAN
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Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

Rok hrambe:

5.

• zbiranje kontaktov za pridobitev ponudbe;
• redno poslovanje podjetja;
• pošiljanje novoletnih voščil;
• morebitno nadaljnjo pogajanje ali reklamacije
storitve.
• (a) točka 1. odstavka 6. člena in 7. člen
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta
in Sveta (osebna privolitev posameznika);
• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena
stranka in na katero se nanašajo podatki).
• podatki iz pogodb o poslovnem sodelovanju z
dobavitelji/kupci in spremljajočih dokumentih;
• podatki iz posestnic;
• podatki iz pogodb, projektne dokumentacije,
in projektnih študij, investicijske dokumentacije,
elaboratov, varnostnih načrtov in
dokumentacije za postopke prostorskega
načrtovanja in umeščanja v prostor;
• podatki iz gradbene knjige.
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje aplikacije;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika.
• podatki o kontaktnih osebah pri poslovnih
partnerjih se hranijo za čas veljavnosti sklenjene
pogodbe oz. do zamenjave kontaktne osebe oz.
do preteka zastaralnih rokov v zvezi z zahtevki iz
sklenjene pogodbe, ki bi lahko bremenili
kontaktno osebo;
• gradbeni dnevnik se hrani pri investitorju
oziroma pri lastniku objekta in njegovemu
vsakokratnemu pravnemu nasledniku toliko
časa, dokler objekt stoji. Izvajalec mora hraniti
gradbeni dnevnik najmanj deset let;
• knjiga obračunskih izmer se izroči naročniku
oziroma investitorju, ki jo mora hraniti najmanj
deset let.

POŠILJATE NAVADNO, PRIPOROČENO POŠTO IN PRIPOROČENO POŠTO S POVRATNICO
• evidentiranje poslane in prejete pošte.

Namen:
• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena

Pravna podlaga:

STRAN
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stranka in na katero se nanašajo podatki).
• podatki o naslovniku (kontaktni podatki).
Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

Rok hrambe:

6.

• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje aplikacije;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika.
• podatki se lahko hranijo še 5 let v primeru, če
je podatek o datumu prejema ali pošiljanja
pošte »potreben in primeren« za sklenitev ali
izvajanje pogodbe s posameznikom (npr. v
primeru, ko je rok za sprejem ponudbe vezan na
datum oddaje pošte);
• če podatek o prejemu ali posredovanju pošte
ni nujno potreben, se podatki lahko hranijo do
izpolnitve namena, zaradi katerega so podatki
zbrani.

SODELUJETE V POSTOPKU OZ. IZRAŽATE ZANIMANJE ZA PREJEMANJE OBVESTIL V OKVIRU
IZVEDBE JAVNEGA NAROČANJA

Namen:

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

STRAN

• obveščanje o javnih naročilih male vrednosti
preko e-mail naslova;
• dokumentiranje poteka vseh postopkov
javnega naročanja;
• izbor ponudnika in utemeljevanje odločitev,
sprejetih na vseh stopnjah postopka javnega
naročanja;
• izpolnjevanje zahtev zakonodaje.
• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena
stranka in na katero se nanašajo podatki);
• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• podatki iz obrazca za naročanje na obvestila o
javnih naročilih male vrednosti (e-mail);
• podatki iz obrazca o ponudniku;
• podatki iz pogodb z izbranimi ponudniki;
• podatki o sodelujočih v postopku izvedbe
javnega naročila (kontaktni podatki, pridobljena
izobrazba, izkušnje);
• podatki iz potrdila o nekaznovanosti.
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje spletne strani;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
svetovalne in inženirske storitve na področju
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investicij na obstoječih avtocestah in hitrih
cestah;
• Ministrstva, sodišča in drugi, ki imajo za
pridobivanje osebnih podatkov podlago v
zakonu, osebni privolitvi posameznika ali
pogodbenem razmerju.
• dokumentacija se hrani najmanj pet let od
datuma izdaje odločitve o javnem naročilu
oziroma najmanj dve leti po preteku pogodbe o
izvedbi javnega naročila;
• najpomembnejše zadeve iz upravnih in drugih
postopkov (odločbe, sklepi, poročila, analize) se
hranijo trajno;
• dokumenti iz upravnih in drugih postopkov
(vloge, soglasja, mnenja, mesečna poročila) se
hranijo najmanj 10 let;
• ne glede na raznolikost rokov hranjenja
dokumentacije po nacionalni zakonodaji je
treba za dokumente in podatke, vezane na
operacijo, ki se je sofinancirala iz sredstev
strukturnih skladov ali Kohezijskega sklada
upoštevati, da se hranijo do datuma, ki ga bo
določila Evropska komisija.

Rok hrambe:

7.

VLAGATE POHVALE OZ. PRITOŽBE
• obdelava podatkov z namenom izboljšanja
storitev upravljavca.

Namen:

• (a) točka 1. odstavka 6. člena in 7. člen
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta
in Sveta (osebna privolitev posameznika);
• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena
stranka in na katero se nanašajo podatki);
• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• podatki iz knjige pohval in pritožb (kontaktni
podatki, vsebina).

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

Rok hrambe:

STRAN

• na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki
imajo za pridobivanje osebnih podatkov
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika
ali pogodbenem razmerju.
• podatki se hranijo do preklica soglasja oz. do
izpolnitve namena, za katerega so zbrani.
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8.

SODELUJETE V POSTOPKU PRIJAVE KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH ALI NEETIČNIH RAVNANJ
• podatki se zbirajo in obdelujejo za izvedbo
postopkov v zvezi s prijavo koruptivnih,
nezakonitih ali neetičnih ravnanj ter za potrebe
zaščite prijavitelja.
• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena
stranka in na katero se nanašajo podatki);
• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• podatki iz dokumentov, dosjejev, evidenc in
drugega dokumentarnega gradiva iz postopka.

Namen:

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

Rok hrambe:

9.

• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje aplikacije;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika;
• z zakonom pooblaščeni uporabniki (organi
odkrivanja in pregona po zakonu, ki ureja
kazenski postopek).
• komisija upravljavca pridobljene podatke,
informacije in dokumentacijo hrani 10 let.

STE LASTNIK OZ. UPRAVLJAVEC VOZILA, KI JE BILO UDELEŽENO V PROMETNO NESREČO
• uveljavljanje odškodninskih zahtevkov;
• dokazovanje vzdrževanja avtoceste pred
sodnimi, prekrškovnimi in inšpekcijskimi organi.
• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• kontaktni podatki, podatki o vozilu.

Namen:

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje aplikacije;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika;
• sodišča, zavarovalnice, policija, inšpekcijski
organi in drugi, ki imajo za pridobivanje osebnih
podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi
posameznika ali pogodbenem razmerju.

• podatki se hranijo do konca postopka pred

STRAN
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Rok hrambe:

pristojnim organom.

10. POVZROČITE PREMOŽENJSKO ŠKODO NA AVTOCESTNI INFRASTRUKTURI

• uveljavljanje odškodninskih zahtevkov,
• posredovanje podatkov zavarovalnicam.

Namen:

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• podatki iz zapisnika o nesreči na avtocesti in
podatki iz policijskega zapisnika o poškodbi
cestnega objekta (podatki o lastniku in
upravljavcu vozila, podatki o škodnem
dogodku).
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje aplikacije;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika;
• sodišča, zavarovalnice, policija in drugi, ki
imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago
v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali
pogodbenem razmerju..

• podatki se hranijo še 5 let od dneva nesreče
na avtocesti.

Rok hrambe:

11. STORITE PREKRŠEK

Namen:

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

STRAN

• ugotovitev prekrška in vodenje prekrškovnega
postopka;
• obdelava podatkov v skladu s področno
zakonodajo glede storilcev prekrškov.
• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• podatki iz plačilnega naloga in dokaznega
gradiva (podatki o kršitelju/lastniku vozila,
podatki o prekršku, drugi podatki, ki nastanejo
pri odkrivanju in dokazovanju prekrškov).
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje aplikacije;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika;
• procesor plačilnih transakcij;
• ministrstva, FURS, policija, sodišča,
pooblaščeni zastopniki in drugi, ki imajo za
pridobivanje osebnih podatkov podlago v
zakonu, osebni privolitvi posameznika ali

9 OD 22

pogodbenem razmerju.
• osebni podatki o kršitelju se obdelujejo v
tolikšnem obsegu in trajanju, kolikor je nujno
potrebno za izvedbo nadzora in postopka o
prekršku, vendar najdlje osem let od njihove
pridobitve;
• dokumentarno gradivo, ki nastaja pri delu
organov za postopek o prekrških v obliki
vpisnikov, se hrani trajno;
• slikovni posnetki vozil zaradi ugotavljanja
pravilnosti cestninjenja se lahko hranijo največ
20 dni od njihove pridobitve oz. do zaključka
postopka v primeru ugotovljene kršitve
obveznosti.

Rok hrambe:

12. SODELUJETE V POSTOPKU PRODAJE IN ODDAJE NEPREMIČNIN, DODELITVE STVARNE

SLUŽNOSTI ALI DODELITVE SOGLASJA ZA POSEGE V VAROVALNI PAS AVTOCESTE

Namen:

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

STRAN

• odkup nepremičnin v javnem interesu;
• dodelitev stvarnih pravic;
• evidentiranje pridobljenih zemljišč;
• izpolnjevanje pravic in obveznosti iz
pogodbenega razmerja;
• izpolnjevanje zakonskih obveznosti.
• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena
stranka in na katero se nanašajo podatki);
• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• podatki iz izvajanja odkupov nepremičnin za
potrebe gradnje (ponudba za odkup
nepremičnine, pogodba za odkup
nepremičnine, zahteva za razlastitev,
razlastitvena odločba, sklep o odmeri
odškodnine, sporazum o odškodnini, ostala
korespondenčna dokumentacija).
• pogodbeni obdelovalec podatkov za inženirski
nadzor nad izvajanjem odkupov za potrebe
gradnje;
• pogodbeni izvajalec odkupov, pooblaščeni
cenilci;
• sodišča, geodetska podjetja, državno
odvetništvo in drugi, ki imajo za pridobivanje
osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni
privolitvi posameznika ali pogodbenem
razmerju.
• podatki se hranijo do izpolnitve namena za
10 OD 22

Rok hrambe:

katerega so zbrani oz. do poteka zastaralnih
rokov v zvezi s predmetnimi postopki.

13. UPORABLJATE NAŠE SPLETNE STRANI (promet.si /dars.si /darsgo.si)

• beleženje obiskov spletnih strani;
• omogočanje boljše uporabniške izkušnje;
• delovanje spletne strani.
• (a) točka 1. odstavka 6. člena in 7. člen
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta
in Sveta (osebna privolitev posameznika);
• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena
stranka in na katero se nanašajo podatki).
• zadevni podatki so podrobneje opredeljeni v
politiki »Piškotki«.

Namen:

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika;

• roki hrambe so podrobneje opredeljeni v
politiki »Piškotki«.

Rok hrambe:

14. UPORABLJATE NAŠO MOBILNO APLIKACIJO

• prijava uporabnika in seznanjanje z aktualnim
dogajanjem na cestah;
• obveščanje o dogajanjih na konkretni poti,
kjer se posameznik trenutno nahaja;
• obdelava podatkov za potrebe kazalnikov
uspešnosti in statistične analize.
• (a) točka 1. odstavka 6. člena in 7. člen
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta
in Sveta (osebna privolitev posameznika);
• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena
stranka in na katero se nanašajo podatki).
• jezik, tip naprave, pravice znotraj aplikacije,
moje poti, podatki za administracijo,
uporabniški žeton, ki vsebuje tudi e-naslov
uporabnika, če je ta prijavljen v sistem, lokacija,
smer, hitrost in pospešek, trenutno izbrana pot,
ireverzibilno šifrirana gesla.

Namen:

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

STRAN

11 OD 22

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

Rok hrambe:

• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje aplikacije;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika.
• podatki se hranijo toliko časa, dokler niso več
potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali
kako drugače obdelani. V kolikor posameznik,
na katerega se nanašajo osebni podatki,
prekliče privolitev, na podlagi katere poteka
obdelava, upravljavec podatke izbriše brez
nepotrebnega odlašanja.

15. STOPITE V STIK Z NAMI PREKO TELEFONA OZ. Z UPORABO ELEKTRONSKE POŠTE

Namen:

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

Rok hrambe:

• prejemanje in odgovarjanje na vprašanja v
zvezi z delovanjem upravljavca;
• zbiranje prometnih informacij, reševanje in
pomoč uporabnikom državnih cest;
• koordinacija in dokazovanje dejstev pri klicih v
nadzorni center;
• dokaz o tržni transakciji ali kateri koli drugi
poslovni komunikaciji.
• (a) točka 1. odstavka 6. člena in 7. člen
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta
in Sveta (osebna privolitev posameznika);
• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena
stranka in na katero se nanašajo podatki);
• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• kličoča številka, klicana številka, čas začetka in
konca klica, datum klica, zvočni posnetek
pogovora;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje aplikacije;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika;
• na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki
imajo za pridobivanje osebnih podatkov
podlago v zakonu.
• zvočni posnetki se hranijo 6 mesecev oz. do 1
leta.

16. ZAHTEVATE NADOMESTNO VINJETO OZ. VRAČILO VREDNOSTI NAKUPA NADOMESTNE

VINJETE TER V DRUGIH POSEBNIH PRIMERIH

STRAN

12 OD 22

Namen:

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

Rok hrambe:

• izdaja potrdila o nakupu vinjete;
• izdaja nadomestne vinjete;
• povračilo vrednosti nakupa vinjete.
• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena
stranka in na katero se nanašajo podatki);
• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• podatki iz vloge (podatki o cestninskem
zavezancu, podatki o vozilu cestninskega
zavezanca, podatki za nakazilo)
• pogodbeni vzdrževalec spletne strani;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje aplikacije;
• na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki
imajo za pridobivanje osebnih podatkov
podlago v zakonu.
• vloge za povračilo vrednosti nakupa vinjete se
hranijo največ deset let.

17. UPORABLJATE SISTEM E-DARSGO

• registracija uporabnikov sistema DarsGo,
• registracija vozil za uporabo sistema DarsGo,
• izdelava ponudbe za polnjenje
predplačniškega računa vozila z nakazilom na
transakcijski račun,
• nalaganje dobroimetja na predplačniški račun
s kreditno ali debetno kartico,
• spremljanje prehodov vozil skozi cestninske
portale DarsGo ter
• sprememba uporabniških podatkov (na
primer naslov ali kontakti).
• (a) točka 1. odstavka 6. člena in 7. člen
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta
in Sveta (osebna privolitev posameznika);
• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena
stranka in na katero se nanašajo podatki);
• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta

Namen:

Pravna podlaga:

STRAN

13 OD 22

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

Rok hrambe:

(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• ime in priimek, e-naslov, uporabniško ime,
davčna številka, ulica, hišna številka, dodatek
hišne številke, poštna številka, kraj, telefonska
številka, podatki o vozilu, podatki o prevoženih
odsekih (datum in čas prehoda cestninske
točke);
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje aplikacije;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje spletne strani.
• podatki postrebni za registracijo se hranijo za
čas aktivnosti uporabniškega računa;
• v kolikor so podatki pridobljeni na podlagi
privolitve posameznika, posameznik, na
katerega se nanašajo osebni podatki, pa
privolitev prekliče, upravljavec podatke izbriše
brez nepotrebnega odlašanja;
• podatki o lokaciji in gibanju vozila za namene
določitve zneska dolgovane cestnine in
reševanja reklamacijskih zahtevkov pri plačilu
cestnine z dobroimetjem na napravi DarsGo se
hranijo najdlje 90 dni od izstavitve potrdila o
prehodih, ki ga upravljavec cestninskih cest
posreduje uporabniku elektronskega
cestninjenja;
• podatki o posameznih cestninskih transakcijah
in zaračunani cestnini glede na prevoženo
razdaljo za vsako vozilo so na voljo 90 dni od
objave potrdila o vožnjah vozila skozi točke
cestninjenja za pretekli mesec na uporabniškem
računu spletne strani DarsGo www.darsgo.si
vsake stranke in so stranki na voljo brezplačno.

18. STE STRANKA SISTEMA DARSGO

• spremljanje prehodov vozil skozi cestninske
portale;
• določitev cene cestnine;
• obračun cestnine;
• izpolnjevanje drugih zahtev zakonodaje.
• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• podatki o vozilu, podatki o prevoženih odsekih
(datum in čas prehoda cestninske točke);

Namen:

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

• pogodbeni obdelovalec podatkov za

STRAN

14 OD 22

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

Rok hrambe:

vzdrževanje strežnika;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje aplikacije;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje spletne strani.
• podatki o lokaciji in gibanju vozila za namene
določitve zneska dolgovane cestnine in
reševanja reklamacijskih zahtevkov pri plačilu
cestnine z dobroimetjem na napravi DarsGo se
hranijo najdlje 90 dni od izstavitve potrdila o
prehodih, ki ga upravljavec cestninskih cest
posreduje uporabniku elektronskega
cestninjenja;
• podatki o posameznih cestninskih transakcijah
in zaračunani cestnini glede na prevoženo
razdaljo za vsako vozilo so na voljo 90 dni od
objave potrdila o vožnjah vozila skozi točke
cestninjenja za pretekli mesec na uporabniškem
računu spletne strani DarsGo www.darsgo.si
vsake stranke in so stranki na voljo brezplačno.

19. NASTOPATE V VLOGI KONTAKTNE OSEBE ZA ODOBRITEV OPROSTITVE PLAČILA CESTNINE

• oprostitev plačila cestnine.
Namen:
• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena
stranka in na katero se nanašajo podatki);
• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• ime, priimek, telefon, faks, e-pošta;

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

Rok hrambe:

• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje aplikacije.
• podatki se hranijo do izpolnitve namena za
katerega so zbrani.

20. PREJEMATE INTERNI ČASOPIS, STE VABLJENI NA DOGODKE UPRAVLJAVCA OZ. PREJEMATE

SPOROČILA UPRAVLJAVCA
• pošiljanje internega glasila;
• pošiljanje vabil na letno srečanje Dars-a;

Namen:
STRAN

15 OD 22

• pošiljanje vabil novinarje,/urednikom medijev
na otvoritve, konference in ostala sodelovanja.
• (a) točka 1. odstavka 6. člena in 7. člen
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta
in Sveta (osebna privolitev posameznika).
• ime, priimek, naslov prebivališča, telefonska
številka, e-mail naslov.

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

Rok hrambe:

• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za tiskanja
internega časopisa.
• podatki se hranijo do preklica soglasja
posameznika oz. do izpolnitve namena, za
katerega so bili podatki zbrani.

21. DOSTOPATE DO PROSTOROV OZ. SE GIBATE NA OBMOČJU PODVRŽENEM VIDEO NADZORU

• varovanje poslovne dokumentacije oz.
premoženja upravljavca;
• nadzor in vodenje prometa na slovenskih
cestah;
• nadzor nad plačevanjem cestnine (DarsGo);
• ugotavljanje pravilnosti cestninjenja DarsGo;
• prepoznava registrske označbe vozila in
samega vozila, če je to potrebno za ugotavljanje
glede konkretnega vozila (DarsGo).
• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena
stranka in na katero se nanašajo podatki);
• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• video zapis, datum, ura, lokacija snemalnika.

Namen:

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

Rok hrambe:

STRAN

• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika;
• pogodbeni obdelovalec za vzdrževanje
sistema video nadzora;
• na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki
imajo za pridobivanje osebnih podatkov
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika
ali pogodbenem razmerju.
• posnetki se hranijo do zapolnitve kapacitete
strežnika oz. največ 6 mesecev od trenutka
nastanka posnetka;
• posnetki (cestninjenje) se hranijo največ 20
16 OD 22

dni od njihove pridobitve. Če je uveden
postopek zaradi prekrška v zvezi s plačilom
cestnine ali postopek, ki vključuje izvrševanje
zahteve ali predloga za zakonito posredovanje
slikovnih posnetkov, upravljavec hrani posnetke
do zaključka postopka. Po poteku roka oziroma
prenehanju razlogov za hrambo slikovnih
posnetkov, se slikovni posnetki izbrišejo.
22. STE V SODNEM POSTOPKU Z NAMI

• uveljavljanje zahtevkov,
• poročanje upravi in nadzornim organom.

Namen:

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

Rok hrambe:

• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena
stranka in na katero se nanašajo podatki);
• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• podatki iz pravdnih, kazenskih,
delovnopravnih, izvršilnih, upravnih,
insolvenčnih in prekrškovnih postopkov.
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika;
• na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki
imajo za pridobivanje osebnih podatkov
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika
ali pogodbenem razmerju.
• podatki se hranijo do izpolnitve namena za
katerega so zbrani. oz. do poteka zastaralnih
rokov v zvezi s predmetnimi postopki.

23. UVELJAVLJATE PRAVICO DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

• evidentiranje prejetih vlog;
• izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Namen:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• podatki iz prošnje za posredovanje podatkov
(kontaktni podatki prosilca).

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

• Informacijski pooblaščenec;
• Sodišča;
• na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki

Pravna podlaga:
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imajo za pridobivanje osebnih podatkov
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika
ali pogodbenem razmerju.
• podatki se hranijo do izpolnitve namena za
katerega so zbrani. oz. do poteka zastaralnih
rokov v zvezi s predmetnimi postopki.

Rok hrambe:

24. STE IMETNIK OBVEZNIC

• izplačevanje obveznosti iz naslova
obveznostnega papirja.

Namen:

• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena
stranka in na katero se nanašajo podatki);
• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka,
oznaka obveznice.

Pravna podlaga:

Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

Rok hrambe:

• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika;
• Banke, ATVP, FURS, KDD;
• na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki
imajo za pridobivanje osebnih podatkov
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika
ali pogodbenem razmerju.
• podatki se hranijo do izpolnitve namena za
katerega so zbrani. oz. do poteka zastaralnih
rokov v zvezi s predmetnimi postopki.

25. SODELUJETE V POSTOPKU DODELITVE DONACIJE OZ. SPONZORSTVA

• dodelitev sponzorstva oz. donacije.
Namen:
• (b) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe ali
za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
na zahtevo posameznika, ki je pogodbena
stranka in na katero se nanašajo podatki);
• (c) točka 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
(obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske
obveznosti, ki velja za upravljavca).
• podatki iz sponzorstev/donacij (vloga za

Pravna podlaga:
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Vrste zadevnih osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov ter obdelovalci
osebnih podatkov:

Rok hrambe:

dodelitev donacije/sponzorstva, pogodba za
dodelitev donacije/sponzorstva, sklep o
dodelitvi donacije/sponzorstva;
• podatki iz pogodbe o donaciji.
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje strežnika;
• pogodbeni obdelovalec podatkov za
vzdrževanje aplikacije;
• FURS, MZI;
• na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki
imajo za pridobivanje osebnih podatkov
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika
ali pogodbenem razmerju.
• podatki o prosilcih se hranijo do izpolnitve
namena za katerega so bili zbrani (posredovanje
odločitve o donaciji/sponzorstvu). Davčno
pomembni podatki se hranijo še pet let od
dneva, ko bi bilo davek potrebno plačati oz. v
primeru uvedenih davčnih postopkov proti
upravljavcu največ deset let od dneva, ko je
zastaranje prvič začelo teči.

26. NASTOPIJO DRUGI PRIMERI, DOLOČENI S TO POLITIKO.

2. ZAKONITI INTERESI
Kadar je potrebno, vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitih interesov, med katere
spadajo:
• izboljševanje, razvoj in nadgradnja storitev in sistemov;
• tehnično vzdrževanje naših spletnih strani in storitev;
• zagotavljanje delovanja informacijskih sistemov, varnosti omrežja in informacij (preprečevanje
nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost
shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih IT storitev);
• preprečevanje nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov ter odzivanje na računalniške
varnostne grožnje in incidente;
• za namen varstva in zavarovanja premoženja in zaposlenih upravljavca pred grožnjami in nasiljem
in v podobnih primerih, ko brez obdelave osebnih podatkov posameznikov ne bi mogli zavarovati in
uveljaviti lastnih zakonitih interesov in pravic, ki jih v skladu z zakonodajo uživamo, kar vključuje tudi
izvajanje videonadzora vhodov v poslovne prostore zaradi razjasnitve okoliščin kaznivih dejanj zoper
zaposlene in premoženje upravljavca ter nadzorovanje dostopov v poslovne stavbe upravljavca zaradi
preprečevanja dostopa nepooblaščenim osebam v poslovne prostore.

3. IZVRŠEVANJE PRAVIC POSAMEZNIKA GLEDE LASTNIH OSEBNIH PODATKOV
Imate pravico zahtevati: dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave, prav
tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vlogo za uveljavitev
pravic lahko oddate:
• elektronsko,
• po pošti oz.
• osebno.
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Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko
upravljavec od vas zahteva dodatne podatke, izvedbeni postopek uveljavljanja pravic pa lahko zavrne
le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.
a) Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki
Prosimo uporabite obrazec »Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki«, dostopen na
https://www.ip-rs.si/.../Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki.
Imate pravico, da od upravljavca zahtevate seznanitev z lastnimi osebnimi podatki. Zahteva mora
vsebovati: osebne podatke vlagatelja, natančen opis okoliščin, vrsto podatkov, ki jih vlagatelj
potrebuje za uveljavljanje pravice in obrazložen namen uporabe podatkov. Zahteva mora, poleg
ostalih vsebin iz predvidenega obrazca, vsebovati tudi podroben opis osebnih podatkov oziroma
dokumentov, ki jih želite prejeti. V vlogi nedvoumno opredelite namen in praviloma navedite tudi
pravno podlago, na osnovi katere boste uveljavljali svoje pravice. Pozorni bodite, da bo črkovanje v
zahtevi pravilno in brez napak, da se lahko podatki zanesljivo najdejo. Od upravljavca zahtevajte le
tiste podatke oziroma informacije, ki jih res želite. Zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki
pošljite po elektronski pošti na: dpo@dars.s oz. po navadni pošti na naslov: DARS d.d., Dunajska 7,
1000 Ljubljana. Zahtevo je možno predati tudi osebno v glavni pisarni DARS d.d. na Dunajski 7, 1000
Ljubljana.
b) Zahteva za popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov
Prosimo uporabite obrazec »Zahteva za popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov«,
dostopen na https://www.ip-rs.si/.../Zahteva za dopolnitev popravek blokiranje in izbris.doc.
Imate pravico, da od upravljavca zahtevate popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov
tako, da dokažete, da so vaši podatki nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v
nasprotju s predpisi. V zahtevi prosimo navedite, za kakšno vrsto zahteve gre: ali gre za popravek
osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov. Utemeljite, zakaj
naj bi bili osebni podatki v zbirki osebnih podatkov, ki jo vodi upravljavec nepopolni, netočni,
neažurni, ali so bili zbrani v nasprotju z zakonom ali da so bili kako drugače obdelani v nasprotju z
zakonom. V vlogi nedvoumno opredelite namen in praviloma navedite tudi pravno podlago, na
osnovi katere boste uveljavljali svoje pravice. Pozorni bodite, da bo črkovanje v zahtevi pravilno in
brez napak. Zahtevo za popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov pošljite po
elektronski pošti na: dpo@dars.si oz. po navadni pošti na naslov: DARS d.d., Dunajska 7, 1000
Ljubljana. Zahtevo je možno predati tudi osebno v glavni pisarni DARS d.d. na Dunajski 7, 1000
Ljubljana.
c) Ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov
Prosimo uporabite obrazec »Ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov«, dostopen na
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user.../Ugovor_zoper_obdelavo_osebnih_podatkov.doc
V primeru obdelave osebnih podatkov brez podlage v zakonu oz. ob osebni privolitvi, imate pravico,
da z ugovorom zahtevate prenehanje obdelave osebnih podatkov. Upravljavec ugovoru ugodi, če
posameznik dokaže, da niso izpolnjeni pogoji za obdelavo. Če boste podali ugovor obdelavi osebnih
podatkov, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen, če v skladu s Splošno uredbo o
varstvu podatkov izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi,
pravicami in svoboščinami. Ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov pošljite po elektronski pošti na:
dpo@dars.si oz. po navadni pošti na naslov: DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana. Ugovor je možno
predati tudi osebno v glavni pisarni DARS d.d. na Dunajski 7, 1000 Ljubljana.
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KONTAKTNI PODATKI POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO PODATKOV
Pisni kontakt
Elektronski
kontakt

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov DARS d.d. je dosegljiva pisno na
naslovu: DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov DARS d.d. je dosegljiva po
elektronski pošti: dpo@dars.si.

4. PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJO DRŽAVO ALI MEDNARODNO ORGANIZACIJO
Vaši osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

5. INFORMACIJA O PRAVICI DO PREKLICA PRIVOLITVE, KADAR OBDELAVA TEMELJI NA
PRIVOLITVI
Kadar obdelava temelji na vaši privolitvi, jo lahko kadarkoli prekličete. Vaš preklic velja za naprej in ne
vpliva na obdelave osebnih podatkov, ki so bile izvedene do vašega preklica. Procesi obdelave
osebnih podatkov, ki temeljijo na osebni privolitvi posameznika, so razvidni iz pravne podlage (glej
poglavje 1. Kategorije procesov obdelave osebnih podatkov, Pravna podlaga)

6. INFORMACIJA O PRAVICI DO VLOŽITVE PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU
Prav tako bi vas želeli opozoriti, da imate v primeru, da menite, da so bili kršeni predpisi, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov, pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike
Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Na spletni strani Informacijskega pooblaščenca lahko
prek obrazca podate prijavo zaradi kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov
(https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/vlozitev-prijave/)

7. OBSTOJ
AVTOMATIZIRANEGA SPREJEMANJA ODLOČITEV, VKLJUČNO Z
OBLIKOVANJEM PROFILOV IZ ČLENA 22(1) IN (4) GDPR, TER VSAJ V TAKIH PRIMERIH
SMISELNE INFORMACIJE O RAZLOGIH ZANJ, KOT TUDI POMEN IN PREDVIDENE
POSLEDICE TAKE OBDELAVE ZA POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI
PODATKI
Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

8. IZVOR OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke pridobivamo neposredno od vas in drugih, ki imajo za posredovanje osebnih
podatkov podlago v zakonu, vaši osebni privolitvi ali v pogodbenem razmerju z nami.
V okviru izvajanja naših storitev lahko vaše osebne podatke pridobivamo iz naslednjih virov:
• kadrovskih agencij (kandidati za zaposlitev),
• študentskega servisa (študentsko delo),
• očividcev, prič (prometne nezgode, odškodninski zahtevki)
• Ministrstva za pravosodje, uredb Vlade Republike Slovenije (parcelne številke), sodišč (elektronska
zemljiška knjiga),
• zavarovalnic, bank, stečajnih upraviteljev,
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• DarsGO naprav in portalov, videonadzornega sistema, naprav za sferično snemanje avtocest,
• zunanjih izvajalcev strokovno svetovalnih storitev (inženirji, nadzorniki, projektanti, strokovnjaki),
zaposlenih pri zunanjih izvajalcih gradbenih storitev gradnje (gradbeniki), odgovornih oseb zunanjih
izvajalcev za varnost in zdravje pri delu,
• državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov in drugih
oseb javnega prava ter nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb, na podlagi pisne zahteve in
v zvezi z zbirkami osebnih podatkov, ki jih le-te vodijo,
• javno objavljenih podatkov in/ali zbirk podatkov na podlagi javno objavljenih podatkov,
• od drugih oseb na podlagi vaše privolitve.

9. TEHNIČNI IN ORGANIZACIJSKI UKREPI ZA VAROVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
Dars d.d. zagotavlja organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za varovanje
zbirk osebnih podatkov. Upravljavec tako:
varuje prostore, opremo in sistemsko programsko opremo;
• varuje aplikativno programsko opremo, s katero se obdelujejo osebni podatki;
• preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom
po telekomunikacijskih omrežjih;
• zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
• omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vnešeni v zbirko osebnih podatkov,
uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo
pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.
Dars d.d. je v svojih internih predpisih (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, Operacijski predpis o
postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov) s postopki in ukrepi seznanil vse zaposlene ter
določil osebe, ki so odgovorne za posamezne zbirke osebnih podatkov, in osebe, ki zaradi narave
svojega dela lahko obdelujejo določene osebne podatke (hierarhija dostopnih pravic). Dostopne
pravice določa vodstvo, omejene pa so po načelu nujnosti – dostop je omejen na obseg, ki ga
določeni zaposleni oziroma sektorji dejansko potrebujejo pri svojem delu.
Upravljavec na kritičnih področjih periodično izvaja ocene učinkov v zvezi z varstvom osebnih
podatkov, kjer upošteva tveganja, ki jih pomeni obdelava, zlasti zaradi nenamernega ali nezakonitega
uničenja, izgube, spremembe, nepooblaščenega razkritja ali dostopa do osebnih podatkov, ki so
poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.
V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov upravljavec uporablja tudi metode
psevdonimizacije in šifriranja zbirk osebnih podatkov. Sistemi in storitve zagotavljajo stalno zaupnost,
celovitost, dostopnost in odpornost. V primeru fizičnega ali tehničnega incidenta je omogočena
razpoložljivost in dostop do osebnih podatkov. Tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje
varnosti obdelave se redno testirajo, ocenjujejo in vrednotijo.

10. DRUGE INFORMACIJE
Morebitna vprašanja v zvezi s to politiko lahko naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.
Potrudili se bomo, da odgovor prejmete v najkrajšem možnem času.
DARS d.d., si prav tako pridržuje pravico občasno posodobiti to politiko zasebnosti. Morebitne
spremembe te politike zasebnosti začnejo veljati z dnem objave na spletni strani.
DARS d.d., vsem posameznikom, na katere se nanaša ta politika, priporoča redno pregledovanje te
politike.
Nadaljnja uporaba spletnih strani, mobilnih aplikacij ali storitev DARS d.d. po objavljenih
spremembah politike zasebnosti, pomeni, da s spremembami soglašate.
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