OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU
PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
UDELEŽENCEM ŠOLSKEGA TEKMOVANJA VETERINARSKIH TEHNIKOV VETICUS
(21. 4. 2022)

•

Upravljavci zbirke osebnih podatkov:
BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, e-pošta: tekmovanje.veticus@bic-lj.si
Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur, e-pošta: jelena.zurc-cizelj@scs.si
Biotehniška šola Maribor, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor, e-pošta: maja.heric@bts.si

•

Kontakti pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO):
BIC Ljubljana, e-naslov: dpo@bic-lj.si
Šolski center Šentjur: kajadosedla@yahoo.com
Biotehniška šola Maribor: dpo@datainfo.si

•

Namen obdelave osebnih podatkov:
Organizacija in izvedba šolskega tekmovanja veterinarskih tehnikov Veticus, ki bo 21. 4. 2022
potekalo na BIC Ljubljana in s tem promocija programa veterinarski tehnik/ca.

•

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Podatki iz prijavnice se obdelujejo na podlagi točke (b) prvega odstavka člena 6 Splošne
uredbe (EU) o varstvu podatkov in Pravilnika šolskega tekmovanja veterinarskih tehnikov in
tehnic Veticus. Osebnih podatki (fotografije, izdelki, ime, priimek, šola, videi) se obdelujejo
tudi na podlagi točke (a) prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov –
privolitve posameznika.

•

Obrazložitev zakonitih interesov1: /
Uporabniki ali kategorije uporabnikov2 osebnih podatkov, če obstajajo:
BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, e-pošta: tekmovanje.veticus@bic-lj.si
Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur, e-pošta: jelena.zurc-cizelj@scs.si
Biotehniška šola Maribor, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor, e-pošta: maja.heric@bts.si

•

1

2

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Podatki ne ne prenašajo v tretje države.

Točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe.
Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.

•

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za
določitev tega obdobja:
Podatki iz prijavnice se hranijo še 1 leto po končanem tekmovanju, evidenca rezultatov se hrani
v skladu s šolskim pravilnikom. Podatki iz privolitve se hranijo do preklica.

•

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in
popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in
pravice do prenosljivosti podatkov:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do
osebnih podatkov in popravek ali izbris posebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z
njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva
posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.
Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.
.

•

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 tel.: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Ljubljana, 11. 3. 2022

