
 

POSEBNA IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 

Javno posvetovanje v okviru preverjanja ustreznosti naravovarstvene zakonodaje 

EU (direktiva o pticah, direktiva o habitatih),  

v nadaljnjem besedilu „posvetovanje“ 

1. CILJ 

S posvetovanjem želimo pridobiti mnenja splošne javnosti in ciljnih skupin, ki jih zadeva 

tema posvetovanja.  Odgovori na posvetovanje se lahko objavijo na internetu. Za objavo 

je kot upravljavec podatkov odgovoren vodja enote ENV.B3 Generalnega direktorata za 

okolje.  

 

S tem spletnim posvetovanjem zbiramo in obdelujemo osebne podatke, zato se uporablja 

Uredba (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v 

institucijah in organih EU in o prostem pretoku takih podatkov. 

 

2. KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO IN S KAKŠNIMI TEHNIČNIMI SREDSTVI 

Identifikacijski podatki 

Zbirajo in obdelujejo se osebni podatki, ki so potrebni za sodelovanje v posvetovanju, na 

primer ime, priimek, poklic in drugi podatki o udeležencih posvetovanja, pa tudi njihova 

mnenja o zadevni temi. 

Postopki obdelave osebnih podatkov, povezani s tem posvetovanjem, so potrebni za 

upravljanje in delovanje Komisije v skladu s Pogodbama, zlasti s členi 5, 7 in 211–219 

Pogodbe ES. 

Tehnični podatki 

Sistem za komunikacijo med uporabnikom in strežnikom uporablja piškotke. Iskalnik 

morate zato nastaviti tako, da bo sprejel piškotke. Vendar pa sistem z vašega računalnika 

ne bo pobral ne osebnih ne zaupnih podatkov niti naslova IP. Ko zapustite stran, se 

piškotki zbrišejo. 

3. KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH PODATKOV IN KOMU SE RAZKRIJEJO 

Prejeti prispevki bodo skupaj z identiteto udeležencev posvetovanja objavljeni na spletu, 

razen če se udeleženec ne strinja z objavo svojih osebnih podatkov, ker bi objava 

škodovala njegovim legitimnim interesom. V tem primeru je mogoče prispevek objaviti 

anonimno. V vseh drugih primerih morajo udeleženci navesti svoje osebne podatke, sicer 

njihovi prispevki ne bodo objavljeni in vsebina prispevkov načeloma ne bo upoštevana. 

Pripombe v zvezi z objavo osebnih podatkov je treba poslati službi, pristojni za 

posvetovanje (glej kontaktne podatke spodaj).    
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4. KAKO VARUJEMO IN HRANIMO VAŠE PODATKE 

Vaše podatke bomo v jeziku, ki ste ga uporabili za pripravo odgovora, shranili v 

zavarovano podatkovno zbirko Podatkovnega centra Evropske komisije. Center pri 

svojem delu upošteva varnostne predpise Komisije in določbe, ki jih je za te vrste 

strežnikov in storitev sprejel Direktorat za varnost. Do podatkovne zbirke ne morejo 

dostopati uporabniki zunaj Komisije, podatkovna zbirka je dostopna samo osebju 

Komisije z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do aplikacije poteka prek 

nešifrirane povezave z uporabo običajnega protokola http.  

5. KAKO LAHKO PREVERITE, SPREMENITE ALI IZBRIŠETE SVOJE PODATKE 

Če želite preveriti, katere osebne podatke je odgovorni upravljavec shranil, ali jih želite 

spremeniti, popraviti ali izbrisati, se z izrecno zahtevo obrnite na upravljavca podatkov 

(glej kontaktne podatke spodaj).  

6. KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE PODATKE 

Osebni podatki bodo shranjeni v podatkovni zbirki, dokler ne bo povsem končana analiza 

odgovorov. Iz podatkovne zbirke bodo izbrisani 3 leta po zadnjem dejanju v zvezi s 

posvetovanjem. Vaši osebni podatki bodo na seznamu kontaktnih podatkov, ki bo osebju 

Komisije omogočal, da se v okviru dejavnosti Komisije obrne na vas. Če se s tem ne 

strinjate, se z izrecno zahtevo obrnite na upravljavca podatkov (glej kontaktne podatke 

spodaj). 

7. KONTAKTNI PODATKI 

Če želite preveriti, katere osebne podatke hrani odgovorni upravljavec podatkov 

oziroma jih želite spremeniti, popraviti ali izbrisati, če imate vprašanja glede 

posvetovanja bodisi v zvezi s podatki, ki se obdelujejo v okviru posvetovanja, bodisi v 

zvezi s svojimi pravicami, se obrnite na:  

E-naslov: ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu 

Kontaktni naslov: European Commission – DG Environment 

Head of Unit ENV.B3 

1049 Brussels Belgija 

8. PRITOŽBA  

Pritožbo lahko naslovite na evropskega nadzornika za varstvo podatkov.  

mailto:ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu
http://edps.europa.eu/EDPSWEB/
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