PROGRAM INTERREG VA ITALIA-SLOVENIA 2014-2020
PROJEKT ENERGYCARE

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
V skladu s 13. členom Uredbe št. 679/2016 o varovanju osebnih podatkov in v skladu z Uredbo z zakonsko
močjo št. 196/2003 "Kodeks o varovanju osebnih podatkov" vas moramo seznaniti z nekaterimi
informacijami o obdelavi vaši osebnih podatkov, ki se nanašajo na storitve in dejavnosti, ki jih izvajamo.

Upravljavec podatkov
Vodilni partner projekta
Območno podjetje za stanovanjsko gradnjo iz Trsta
s sedežem na naslovu Piazza dei Foraggi 6, 34139 Trieste, ki ga zastopa vršilec dolžnosti generalnega
Predsednika.
Odgovorna oseba za varovanje podatkov (DPO)
Informacij možen v razdelku Privacy spletne strani Ater Trst: www.trieste.aterfvg.it

Obvezni nameni, za katere vaše soglasje za obdelavo ni potrebno:
Namen
Objava materialov predstavljenih v teku dogodkov, vabila na
udeležbo pri aktivnostih, seminarje in delavnice. Tovrstna obvestila
lahko pošiljamo na navedene naslove tudi preko elektronskih
sporočil (mail, SMS itd.).

Obdelava statistik v zvezi z izvajano aktivnostjo na anonimni način.

Poslovna in finančna poročila o projektih.

Pravna podlaga za obdelavo
(črka B prve točke 6. člena Splošne
uredbe o varstvu osebnih podatkov
(GDPR)
Izpolnitev pogodbe;
(črka C prve točke 6. člena Splošne
uredbe o varstvu osebnih podatkov
(GDPR))
Obdelava je potrebna za izpolnitev
zakonske obveznosti, kateri je
podvržen upravljavec podatkov;
(črka F prve točke 6. člena Splošne
uredbe o varstvu osebnih podatkov
(GDPR))
Zakoniti interes upravljavca.
(črka F prve točke 6. člena Splošne
uredbe o varstvu osebnih podatkov
(GDPR))
Zakoniti interes upravljavca.
(črka C prve točke 6. člena Splošne
uredbe o varstvu osebnih podatkov
(GDPR))
Obdelava je potrebna za izpolnitev
zakonske obveznosti, kateri je
podvržen upravljavec podatkov.

Vsak drugačna dejavnost obdelave, ki je potrebna za izpolnitev (črka B prve točke 6. člena Splošne
razpoložljivih projektov, poteka na zahtevo pri predstavnih uredbe o varstvu osebnih podatkov
organizacije.
(GDPR)
Izpolnitev pogodbe;

(črka C prve točke 6. člena Splošne
uredbe o varstvu osebnih podatkov
(GDPR))
Obdelava je potrebna za izpolnitev
zakonske obveznosti, kateri je
podvržen upravljavec podatkov;
(črka F prve točke 6. člena Splošne
uredbe o varstvu osebnih podatkov
(GDPR))
Zakoniti interes upravljavca.
Če boste prevzeli vlogo “ambasador/testimonial”, vas bomo lahko zaprosili za dodatne podatke (na primer
vaše navade v zvezi s porabo vode, elektrike, plina in z ravnanjem z odpadki), ki bodo v skladu s pogodbo
objavljeni na spletni strani organizacije, na socialnih profilih, v časopisih in revijah itd. Opozarjamo vas, da
za tovrstne aktivnosti ni potrebno vaše izrecno soglasje, ker spada v okvir izvedbe pogodbe (črka B prve
točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)).
Obveščamo vas, da bomo na vseh dogodkih in prireditvah izvajali intervjuje, fotografirali in snemali
videoposnetke, na katerih bi lahko bili tudi vi. Namen tovrstnih gradiv je spodbujanje in nudenje podpore
izvajanim aktivnostim v okviru projekta EnergyCare ter širjenje okoljskih tematik. Za doseganje zgoraj
navedenih ciljev se lahko zgodi, da bomo pripravljena gradiva objavili v časopisih in revijah, na spletnih
straneh in socialnih omrežjih.
Za pridobivanje avdiovizualnega gradiva, pretežno na javnih mestih ali mestih dostopnih javnosti, ni
potrebno izrecno soglasje za obdelavo podatkov. V izjemnih primerih se lahko zgodi, da bo tovrstna
aktivnost potekala v privatnih prostorih. V tovrstnih primerih se boste sami odločili za podelitev ali
zavrnitev soglasja.
Lahko se zgodi, da bomo vaše osebne podatke posredovali tretjim osebam ali skupinam splošnega pomena,
kot so
Tretje osebe ali
splošnega pomena
Informacijske družbe

skupine Namen
Vodenje, vzdrževanje, posodabljanje sistemov
in programske opreme, ki jih uporablja
upravljavec; digitalno arhiviranje in hramba
elektronskih dokumentov

Ostale družbe v funkciji Organiziranje, razvoj in financiranje projektov
partnerjev projektov, javne ali
privatne narave

Opombe
Imenovanje zunanje
odgovorne osebe za
obdelavo
osebnih
podatkov (28. člen
Splošne uredbe o
varstvu
osebnih
podatkov)
Informacije
pri
odgovorni osebi za
varstvo
osebnih
podatkov (DPO)
Imenovanje zunanje
odgovorne osebe za
obdelavo
osebnih
podatkov (28. člen
Splošne uredbe o
varstvu
osebnih
podatkov)
Informacije
pri
odgovorni osebi za
varstvo
osebnih

Svetovalci,
strokovnjaki,
odvetniške pisarne, razsodniki,
zavarovalnice,
izvedenci,
posredniki
Upravljalni
organ
(Dežela
Furlanija-Julijska krajina)

podatkov (DPO)
Vodenje davčnih in upravnih zadev projektov;
Informacije
pri
Sodne, izvensodne in zavarovalniške zadeve v odgovorni osebi za
primeru škodnih primerov
varstvo
osebnih
podatkov (DPO)
Izpolnjevanje projektnih obveznosti v skladu s Imenovanje zunanje
pogodbo o financiranju
odgovorne osebe za
obdelavo
osebnih
podatkov (28. člen
Splošne uredbe o
varstvu
osebnih
podatkov)
Informacije
pri
odgovorni osebi za
varstvo
osebnih
podatkov (DPO)

V nadaljevanju navajamo čas hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, kriterije za določitev tega časa:
Osebni podatki in dokumenti
Osebni podatki iz matičnega
registra in kontaktni podatki
Drugi podatki v zvezi s
projektom
(vključno
s
fotografijami in videoposnetki,
ki bi lahko predstavljali
obdelavo osebnih podatkov v
primeru, da so vas posneli)

Čas hrambe ali kriteriji za določitev
V skladu z zakonom

Trajanje obdelave je omejeno na čas, ki je potreben za izvedbo
pogodbe. To ne velja za arhiviranje podatkov, informacij in datotek, ki
so potrebne za pripravo dokaza o pravilni izpolnitvi obveznosti, za
namene poročil (do poteka z zakonom predpisanih rokov, ki izhajajo iz
pogodbe ali iz pravic za izvenpogodbeno odgovornost v zvezi s pogodbo)
ali za po zakonu predpisane obveznosti. Informacije pri odgovorni osebi
za varstvo podatkov (DPO)
Na koncu vas obveščamo, da ste nosilec nekaterih pravic, ki so določene v Uredbi št. 679/16. To so
predvsem: pravica do preklica soglasja (črka A druge točke 13. člena in črka A druge točke 9. člena); pravica
do dostopa do podatkov (15. člen); pravica do popravka (16. člen); pravica do elektronske pozabe (17. člen);
pravica do omejitve obdelave (18. člen); pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen); pravica iskanja
pomoči pri organu za zagotavljanje varstva osebnih podatkov (77. člen). Za dodatne informacije o vsebini
tovrstnih pravic in o načinu izvajanja pravic nosilca si oglejte razdelek “Privacy” na spletni strani
www.trieste.aterfvg.it.

Za pripravo avdiovizualnega gradiva, katerega namen je pospeševanje izvajane aktivnosti in osveščanja o
okoljskih tematikah,

O

dajem soglasje

O

zavračam soglasje

(Oseba, ki izpolni obrazec, mora biti polnoletna. Za mladoletne osebe ga mora izpolnit nosilec starševske pravice.)

Kraj in datum ...........................................................

Starš
Ime in priimek ..........................................................

Starš

Podpis......................................................

Ime in priimek ..........................................................

Podpis......................................................

