
 

 

OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV SKLADNO S 13. ČLENOM UREDBE (EU) 2016/679 (»GDPR«) 

 

 

UPRAVLJAVCA PODATKOV OBČ INA REPENTABOR 

NASLOV: Col, 37 

E-pošta: comune.monrupino@certgov.fvg.it 

TELEFON: 040 327122 

in 

DUSSMANN SERVICE SRL 

Naslov: Ulica Papa Giovanni XXIII, 4 24042 Capriate S. Gervasio (BG) 

v nadaljevanju imenovana UPRAVLJAVCA 
 

POOBLAŠČENI OSEBI ZA VARSTVO 

PODATKOV (DPO) 

DPO OBČ INE Andrea Ciappesoni 

Naslov: Strada Montesanto, 11, mandello del Lario (LC) 

e-naslov: info@adeguamentiprivacy.it 

DPO pri družbi DUSSMANN SERVICE SRL 

Naslov: Ulica Papa Giovanni XXIII, 4 - 24042 Capriate S. Gervasio (BG) 

e-naslov: dpo@dussmann.it 

 

 

VRSTE OBDELANIH OSEBNIH PODATKOV  

 Običajni podatki, kot so na primer ime, priimek, kraj in datum rojstva, davčna številka, prebivališče, telefonski kontakt, e-naslov, podatki o dohodku; 

 Posebne vrste podatkov skladno z 9. členom GDPR (nekoč občutljivi podatki), kot so zdravstveni podatki (zdravniška potrdila o bolezni, alergijah) in verska 

prepričanja. 
 

 

NAMEN OBDELAVE 

 

PRAVNA OSNOVA 

 

OBDOBJE HRAMBE PODATKOV 

A – Omogočanje prijave na storitev šolske prehrane.  Izvajanje pogodbe  Čas trajanja pogodbe in za dobo 10 let po prenehanju 

pogodbe. 

Čas trajanja pravnega spora vse do izteka 

pritožbenega roka. 

B – Izpolnjevanje obveznosti, ki jih določajo veljavna pravila ter 

nacionalni in nadcionalni predpisi. 

Potreba po izpolnjevanju zakonskih obveznosti 

C – Kadar je potrebno, za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih 

zahtevkov upravljavcev v sodnem postopku. 

Zakoniti interes 

D – Zagotavljanje nudenja posebnih oblik prehrane iz dietnih, 

zdravstvenih ter/oziroma etičnih in verskih razlogov.   

Privolitev skladno s črko a) člena 9.2 GDPR 

E – Izvensodna izterjava zapadlih terjatev z namenom izterjave 

terjatev brez sodnega postopka. 

Zakoniti interes 

Za same namene, iz zgoraj navedenih točk A in D, je upravljavec OBČ INA ________, ki nastopa kot samostojni upravljavec podatkov. 

Za sam namen, iz zgoraj navedene točke E, je upravljavec DUSSMANN SERVICE SRL, ki nastopa kot samostojni upravljavec podatkov. 

Za same namene, iz zgoraj navedenih točk B in C, sta upravljavca OBČ INA _______ in DUSSMANN SERVICE SRL, ki nastopata kot samostojna upravljavca. 

Po poteku zgoraj omenjenih rokov hrambe bodo podatki uničeni, izbrisani ali anonimizirani, skladno s tehničnim postopki za izbris in varnostno kopijo. 
 

 

OBVEZNO POSREDOVANJE PODATKOV 

Posredovanje podatkov v vpisnem obrazcu je obvezno; v primeru zavrnitve posredovanja omenjenih podatkov, zainteresirana oseba ne bo mogla koristiti storitve 

šolske prehrane. 
 

 

KOMU SO PODATKI NAMENJENI 

Podatke lahko obdelujejo zunanji izvajalci UPRAVLJALCEV, ki delujejo v imenu samostojnih upravljavec, kot so, za neizčrpen seznam primerov, ustanove in organi 

nadzora ter na splošno javni oz. zasebni subjekti, ki lahko zaprosijo za pridobitev podatkov.  

Podatke lahko na račun UPRAVLJAVEC obdelujejo tudi zunanji pooblaščeni subjekti, katerim so bila podana operativna navodila. Ti subjekti so v glavnem vključeni v 

naslednje kategorije: ponudniki šolske programske opreme, poštnih storitev, računalniških storitev, izterjave terjatev in plačil, bančnih storitev in storitev na področju 

dietetike. 
 

 

POOBLAŠČENI SUBJEKTI ZA OBDELAVO  

Podatke lahko obdeluje le izrecno pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje UPRAVLJAVCEV, ki je odgovorno za izvajanje zgoraj omenjenih namenov.  

 

 

PRAVICE POSAMEZNIKA - PRITOŽBE NADZORNEMU ORGANU 

S pisanjem UPRAVLJALCEMA na spodaj navedena naslova e-pošte posamezniki lahko vložijo prošnjo za dostop do podatkov, ki se nanašajo na njih, izbris le-teh, 

popravek netočnih podatkov, dopolnitev nepopolnih podatkov, omejitev obdelave podatkov v primerih, določenih v 18. členu GDPR, ter ugovor do obdelave iz 

razlogov, povezanih s svojim posebnim stanjem, v primeru zakonitega interesa UPRAVLJALCEV. 

Kadar se obdelava osebnih podatkov izvaja z avtomatskimi sredstvi na podlagi privolitve ali pogodbe, posamezniki imajo tudi možnost, da prejmejo osebne podatke 

v strukturirani, splošno uporabljeni, strojno berljivi in interoperabilni obliki in jih posredujejo drugemu upravljavcu.  

Prav tako imajo posamezniki pravico do pritožbe, ki se vloži pri nadzornem organu, pristojnem v državi članici, v kateri imajo običajno prebivališče, v kateri je njihov 

kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve. 

Za uveljavljanje svojih pravic se posamezniki lahko po elektronski pošti obrnejo na OBČINO REPENTABOR na e-naslov in na podjetje DUSSMANN SERVICE SRL na e-

naslov privacy@dussmann 
 

 

SEZNANJENOST Z OBVESTILOM 

S podpisom tega obvestila potrjujem, da sem se seznanil/a z vsebino in mi je bil omogočen vpogled v obvestilo o varstvu podatkov. 

 

Kraj__________ in datum________                                   

Podpis _________________________ (Podpis nosilca starševske odgovornosti) 
 

 

SOGLASJE POSAMEZNIKA 

Potem, ko sem se seznanil/a z vsebino obvestila o varstvu podatkov, dam svoje soglasje do obdelave občutljivih podatkov s strani OBČ INE ____, ki sem jih 

posredoval/a za namene nudenja posebnih oblik prehrane iz dietnih, zdravstvenih oziroma etičnih in verskih razlogov  skladno z navodili, ki sem jih podal/a v 

vpisnem obrazcu. 

 PRIVOLIM  NE PRIVOLIM 

 

Kraj__________ in datum________ 

 

Ime in priimek (čitljivo) mladoletnika __________________________ 

 

Ime in priimek (čitljivo) nosilca starševske odgovornosti ______________ 

 

_________________________________ 

(Podpis nosilca starševske odgovornosti) 
 


