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OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU 

PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV  

SEZNAM SODNIKOV, SEZNAM VZREJNO TETOVIRNIH REFERENTOV, ČLANI UO, 

NO, KSV IN VSEH KOMISIJ KZS 

*** 

• Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Kinološko zveza Slovenije, Zapoge 3D, 1217 VODICE 

 

• Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana: 

01/2340 950      sekretarkzs@kinoloska.si 

• Namen obdelave osebnih podatkov:   

SEZNAM SODNIKOV – ime, priimek, kontaktni podatki, naslov, področja sojenja in fotografija 

– dostop zainteresirane javnosti za kontakt, ko si želijo njihove storitve 

• SEZNAM VZREJNO TETOVIRNIH REFERENTOV – ime, priimek, kontaktni podatki, naslov – 

dostop zainteresirane javnosti za kontakt, ko si želijo njihove storitve 

• ČLANI UO, NO, KSV IN VSEH KOMISIJ KZS – ime in priimek, KZS je društvo ki deluje javno zato 

so imena in priimki funkcionarjeva javni  

• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: privolitev posameznika po določbi točke (a) 

člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov  

• V primeru seznama sodnikov, je dano soglasje posameznika za objavo mednarodnih 

sodnikov tudi na spletni strani FCI - http://www.fci.be/en/Judges/ 

• Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: 

http://www.fci.be/en/Judges/ 

• Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za 

določitev tega obdobja:  

• SEZNAM SODNIKOV – do preklica, oziroma izpolnjevanja pogojev za delo 

• SEZNAM VZREJNO TETOVIRNIH REFERENTOV – do preklica, oziroma izpolnjevanja pogojev za 

delo 

• ČLANI UO, NO, KSV IN VSEH KOMISIJ KZS – za čas trajanja mandata 

• Vsi uporabniki lahko kadarkoli zaprosijo za izbris, kjer se njihovi podatki potem izbrišejo z 

vseh evidenc in spletne strani.  

• 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:  

• Vsi navedeni imajo vedno možnost tako do izbrisa, kot spremembe. Svojo željo morajo 

posredovati na SEKRETARKZS@KINOLOSKA.SI informacija o pravici do preklica privolitve, 

kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to 

vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega 

preklica. 

http://www.fci.be/en/Judges/
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• 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 

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

• Informacije o tem: 

o ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: zagotovitev 

osebnih podatkov temelji na prostovoljni želji posameznika 

o ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, 

če jih ne zagotovi: če posameznik ne želi zagotoviti osebnih podatkov, posledic, z 

izjemo da ni objavljen na spletni strani ni 

• Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 

profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in 

predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni 

podatki: AVTOMATIZIRANIH ODLOČITEV IN PROFILIRANJA NI. 
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