Izjava o istovetnosti in varovanju podatkov
S podpisom dajem svojo izrecno privolitev za uporabo v prijavnici navedenih podatkov, ki bodo zbrani
in obdelovani v skladu z določili Zakona o kmetijstvu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne
uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
Upravljavec
Zbirko podatkov Mreže za podeželje upravlja in vodi na podlagi 138. člena Zakona o kmetijstvu
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z namenom medsebojne komunikacije med
ministrstvom in osebami, ki se vpišejo v zbirko. Medsebojna komunikacija poteka zlasti preko
tedenskih elektronskih novic Mreže za podeželje PRePlet ali preko posameznih obvestil. Za ta namen
se elektronski naslovi vnesejo v spletno aplikacijo spletne strani programa razvoja podeželja
(www.program-podezelja.si).
Kontaktni podatki upravljavca:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Mreža za podeželje
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
mreza-podezelje.mkgp(at)gov.si
01/478-9128
Osebni podatki in namen njihove obdelave
S podpisom izjave zagotavljam, da so podatki, navedeni v prijavnici za včlanitev v Mrežo za podeželje
točni in resnični. Seznanjen sem s tem, da bodo osebni podatki v spletni bazi Mreže za podeželje
namenjeni za pošiljanje elektronskih novic PRePlet in drugih obvestil. V kolikor potrdim uporabo
osebnih podatkov tudi za namen obdelave podatkov, sem seznanjen s tem, da bodo osebni podatki
uporabljeni za izboljšanje novic in za potrebe vrednotenja programa razvoja podeželja (npr. o številu
odprtih novic PRePlet, o klikih na povezave v prejetih sporočilih in druge enostavne analize
uporabnikov).
Podpisani izjavljam, da bom morebitno spremembo podatkov sporočil skrbniku spletne baze Mreže za
podeželje z namenom posodobitve podatkov. S svojim podpisom dovoljujem strokovni službi
ministrstva, da lahko vse moje navedbe preveri pri ustreznih službah in jih uporabi izključno v
evidenčne namene spletne baze Mreže za podeželje v korist obveščanja uporabnikov baze o
vsebinah in aktualnih dogodkih s področja razvoja podeželja ter z namenom statistične analize.
Seznanjen sem, da se v primeru ugotovitve neresničnih podatkov uporabnik zbriše iz spletne baze
Mreže za podeželje oziroma se prijavnica ne vnese v spletno bazo Mreže za podeželje. S svojim
podpisom izjavljam, da sem seznanjen s splošnimi pravili in pogoji uporabe spletne baze Mreže za
podeželje in potrjujem, da se strinjam z njimi. Soglašam, da me po pošti, elektronskem naslovu ali
telefonu obveščate o novostih in spremembah vsebin baze Mreže za podeželje.
Čas hrambe osebnih podatkov
Registracija v zbirko podatkov Mreže za podeželje je prostovoljna in za čas delovanja Mreže za
podeželje oz. izvajanja programa razvoja podeželja. Zbirka podatkov Mreže za podeželje se vzpostavi
na podlagi vlog za vpis ali vlog za spremembo podatkov. Podpisani ima v zvezi z objavo in obdelavo
osebnih podatkov skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, pravico do vpogleda,
prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa. Dostop do vseh vnesenih lastnih
podatkov ima vsak registrirani član na podlagi vloge, ki jo naslovi na eno izmed kontaktnih podatkov
upravljavca (poštni naslov, elektronki naslov, ali telefon). Na podlagi vloge, lahko posameznik dobi
vpogled do osebnih podatkov, ki se nahajajo v bazi. Izbris osebnih podatkov iz baze podatkov je
trajen. Preko pristopne izjave pridobljeni podatki ne bodo posredovani drugim uporabnikom ali
podvrženi kakršnemukoli načinu obdelave razen zgoraj navedene.

Vaše pravice
Navajamo tudi informacije o nekaterih vaših pravicah, ki izhajajo iz zakonodaje o varstvu osebnih
podatkov.
Pravica o umiku soglasja: Soglasje lahko umaknete kadarkoli na podlagi vloge, ki jo naslovi na eno
izmed kontaktnih podatkov upravljavca (poštni naslov, elektronki naslov, ali telefon)
Pravica do dostopa: od upravljavca lahko zahtevate informacije o osebnih podatkih, ki jih hrani o vas,
vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hrani, za kaj jih uporablja, kje jih
zbira, če ne neposredno od vas.
Pravica do popravka: Od upravljavca lahko zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih ima
o vas.
Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov, če bi želeli zamenjati ponudnika storitve.
Pravica do vložitve pritožbe: V primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite
pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate ali kjer se je domnevna
kršitev zgodila.
Pravica do izbrisa: Od upravljavca lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov.
Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite
pristojnemu državnemu organu:
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30,
faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip(at)ip-rs.si).

