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SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV* 

 

Ime: ______________________  Priimek: ___________________________________. 

 

Za komuniciranje z dražiteljem: 

 

Ulica in hišna številka:  

_____________________________________________________________________ 

 

Poštna številka: ______________ Pošta: ____________________________________  

 

ali 

 

Telefonska številka _____________________________________________________ 

 

ali 

 

Elektronska pošta______________________________________________________. 

 

Za preverjanje izpolnjevanja pogojev javne dražbe: 

 

Davčna 

številka:________________________________________________________.  

 

Za morebitno vračilo varščine: 

 

Številka TRR __________________________________________________________  

 

Ime banke____________________________________________________________. 

 

IZJAVLJAM: 

- da soglašam, da Ustavno sodišče Republike Slovenije skladno z veljavno 

zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu 

podatkov (Uradni list EU, št. L 119/1) obdeluje naslednje moje osebne podatke: 

- ime in priimek, 

- davčno številko, 

- naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma telefonsko številko oziroma 

naslov elektronske pošte in 

- številko TRR. 

- da soglašam, da se bodo zgoraj navedeni moji osebni podatki obdelovali zgolj za 

namen postopka prodaje nepremičnine v upravljanju Ustavnega sodišča Republike 

Slovenije.  

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov velja do mojega pisnega preklica. 

 

V ___________________ , dne _______________ 
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  (lastnoročni podpis) 

* Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. 

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca in 

njegovega predstavnika 

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije 

Beethovnova 10 

1000 Ljubljana 

Matična števila: 5024234000 

Generalni sekretar: dr. Sebastian Nerad 

 

 

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za 

varstvo podatkov 

 

dpo@us-rs.si 

Nameni, za katere se osebni podatki 

obdelujejo in pravna podlaga za njihovo 

obdelavo 

 

Postopek prodaje nepremičnine v upravljanju 

Ustavnega sodišča Republike Slovenije. 

 

Točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne 

uredbe o varstvu podatkov (Uradni list 

Evropske unije L 119/1, v nadaljevanju GDPR). 

 

 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih 

podatkov 

 

 

Pooblaščene osebe Ustavnega sodišča v 

Službi za splošne in finančne zadeve. 

 

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali 

mednarodno organizacijo 

 

 

Ustavno sodišče osebnih podatkov ne bo 

preneslo v tretjo državo ali mednarodno 

organizacijo. 

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov 

 

Osebni podatki se hranijo skladno z veljavnimi 

predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, 

varstvo arhivskega in dokumentarnega gradiva 

ter Pravilnikom o notranji organizaciji in 

pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča 

(Uradni list RS, št. 93/03 in 56/11).  
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Informacije dražiteljem o obdelavi osebnih podatkov za namen postopka prodaje nepremičnine 

v upravljanju Ustavnega sodišča Republike Slovenije 

 

 

 

 

 

 

Pravice posameznika 

 

o Pravica do preklica privolitve (7. člen 

GDPR) 

o Pravica dostopa do osebnih podatkov (15. 

člen GDPR) 

o Pravica do popravka netočnih in do 

dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov 

(16. člen GDPR) 

 

o Pravica do izbrisa osebnih podatkov v 

primeru preklica privolitve in v primerih, 

določenih v 17. členu GDPR 

o Pravica do omejitve obdelave v primerih, 

določenih v 18. členu GDPR 

o Pravica do obvestila o popravku, izbrisu 

osebnih podatkov ali omejitvi njihove 

obdelave (19. člen GDPR) 

o Pravica do prenosljivosti podatkov (20. 

člen GDPR) 

o Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem 

organu (77. člen GDPR) - Informacijskem 

pooblaščencu RS  

  

 

Obveznost zagotovitve osebnih podatkov 

 

Posameznik mora zagotoviti zahtevane osebne 

podatke, če želi sodelovati v postopku prodaje 

nepremičnine, ki je v upravljanju Ustavnega 

sodišča Republike Slovenije.  

 


