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).

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje

Upravljavec
Zbirko podatkov Mreže za podeželje upravlja in vodi na podlagi 138. člena Zakona o kmetijstvu
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, mreza-podezelje.mkgp(at)gov.si, 01/478-9128, 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).
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 naslovite
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
hranimo o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hranimo,
za kaj jih uporabljamo, kje jih zbiramo, če ne neposredno od vas.

MREŽA
ZA PODEŽELJE

ZBIRKA MREŽE ZA PODEŽELJE

Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014−2020

Mreža ima vzpostavljeno zbirko članov mreže, v katero so vpisani vsi, ki jih zanima razvoj podeželja,
želijo biti informirani ali pa biti aktivno vključeni. Vključeni člani tedensko dobivajo aktualne e-novice
PRePlet v zvezi z dogodki, objavo javnih razpisov in druge informacije, lahko pa se tudi aktivno vključijo
v sodelovanje in pošiljajo aktualne novice v zvezi z razvojem podeželja, ki jih nato objavimo na spletni
strani PRP ali v e-novicah PRePlet.
Članstvo v mreži je prostovoljno in odprto za vse organizacije in posameznike.

KONTAKTNI PODATKI
Mreža za podeželje
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana

Spletna stran:
http://www.program-podezelja.si

Telefon:
00386 1 478 9128

Spletna registracija v Bazo Mreže za podeželje:
https://www.program-podezelja.si/sl/zelite-sodelovati/narocite-se-na-e-novice

Elektronski naslov:
mreza-podezelje.mkgp@gov.si

Pravica do popravka: Od upravljavca lahko zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov,
ki jih imamo 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).

Izdalo in založilo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Oblikovanje: Petra Vidonja s. p.
Avtorji fotografij: Tamino Petelinšek, David Lotrič, Gregor Petrič, Danica Novak
Leto izdaje: 2018
Za vsebino dokumenta je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020.

Moč mreže je odvisna od skupne moči
njenih članov, pri čemer je slednja
lahko večja od vsote posameznih moči.
Tako je za uspešno delovanje mreže
potrebno sodelovanje. (Grieve, 2008)

NAMEN

PRIJAVA V MREŽO ZA PODEŽELJE

Poslanstvo Mreže za podeželje (v nadaljevanju: mreža) je pospeševati mreženje med zainteresiranimi
partnerji, ki delujejo na področju razvoja podeželja. Mreža združuje organizacije, uprave in posameznike,
ki sodelujejo pri razvoju podeželja. Zelo pomembno je spodbujanje dvostranske komunikacije med vsemi
partnerji kot tudi med lokalnim, nacionalnim in evropskim okoljem v povezavi z razvojem podeželja. Mreža
prispeva tudi k spodbujanju inovacij, zlasti v povezavi z operativnimi skupinami Evropskega inovacijskega
partnerstva (EIP) na področju kmetijske produktivnosti.

Želiš biti informiran in vključen v razvoj kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja? Prijavi
se v bazo Mreže za podeželje prek spletne povezave, ki je dostopna na spletni strani https://
www.program-podezelja.si/ ali pa izpolnjeno prijavnico pošlji na naslov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Strateška usmerjenost mreže je podpora izvajanju programa razvoja podeželja (v nadaljevanju: PRP),
ki predstavlja programski dokument Republike Slovenije za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Mreža tako prispeva h kakovostnejšemu izvajanju PRP preko
organiziranja različnih aktivnosti tako znotraj organa upravljanja PRP (Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) kakor tudi partnerjev, ki delujejo na področju razvoja podeželja. Mreža pri izvajanju
aktivnosti upošteva politiko razvoja podeželja in je hkrati odziv na potrebe, ki izhajajo iz analize stanja
potreb programskega območja in pristopa »od spodaj navzgor«.
Ključno pri povezovanju partnerstva v okviru mreže je medsebojno informiranje in komuniciranje ter
sodelovanje partnerjev v pripravah, izvajanju, spremljanju in vrednotenju PRP.

CILJI MREŽE
• Obveščenost širše javnosti in upravičencev o politiki razvoja podeželja in možnostih financiranja.
• Kakovostno izvajanje PRP.
• Vključenost deležnikov/partnerjev v izvajanje politike razvoja podeželja.
• Spodbujanje inovacij v kmetijstvu, proizvodnji hrane, gozdarstvu in na podeželskih območjih.
• Spodbujanje prenosa znanja in sodelovanja v kmetijstvu, proizvodnji hrane, gozdarstvu in na
podeželskih območjih.

Ime in priimek: *
E-naslov: *
Naslov: *
Naziv organizacije:
Vrsta organizacije: * (obkroži eno možnost)
a) institucija EU

AKTIVNOSTI MREŽE ZA PODEŽELJE

b) institucija državne uprave/javna služba/javni zavod

Komunikacijske aktivnosti

e) razvojna institucija

Glavna aktivnost mreže je komuniciranje - informiranje in obveščanje splošne javnosti o vsebini PRP,
glavnih dosežkih izvajanja programa in dogodkih, kot tudi informiranje potencialnih upravičencev o
možnostih dostopa do sredstev PRP, o njihovih obveznostih itd.

h) nevladna organizacija

Mreža za uspešno komuniciranje uporablja različna orodja, kot so tedenske e-novice PRePlet, spletna
stran PRP, tiskana gradiva, sodelovanje v TV- in radijskih oddajah, organiziranje različnih dogodkov itd.
Komuniciranje poteka dvostransko, kar pomeni, da pridobivamo informacije tudi od posameznikov in
organizacij na lokalni ravni ter jih razširjamo prek različnih komunikacijskih kanalov. Vljudno vabljeni k
sporočanju informacij s področja podeželja na naslove, ki jih najdete v zgibanki.

c) lokalna skupnost
d) gospodarska družba, s. p.
f) društvo, zveza, združenje
g) lokalna akcijska skupina
i) posameznik – fizična oseba
j) mednarodna organizacija
k) drugo

Področje zanimanja: * (obkroži eno ali več možnosti)
a) kmetijstvo
b) gozdarstvo
c) predelava kmetijskih in gozdarskih proizvodov
č) varnost in kakovost hrane
d) varstvo okolja

Aktivnosti usposabljanja, sodelovanja in povezovanja
Aktivnosti so namenjene bolj kakovostnemu izvajanju PRP, spodbujanju sodelovanja, povezovanju različnih partnerjev in deležnikov tako v Sloveniji in tujini, npr. v okviru Evropske mreže za razvoj podeželja.
Povezovanje in sodelovanje sta pomembni prioriteti v Sloveniji, ki ju je treba krepiti in spodbujati, kar
je tudi ena od glavnih aktivnosti mreže. Prav tako mreža v tem okviru spodbuja prenos znanja, inovacij
in vključevanje partnerjev.

Druge podporne aktivnosti
Z drugimi podpornimi aktivnostmi se predvsem izboljšujejo delovanje in aktivnosti mreže, npr. izvedba
različnih raziskav in anket, posredno pa mreža s tem zagotavlja obveščanje in informiranje ter vključevanje
različnih deležnikov.

e) urejanje kmetijskega in podeželskega prostora
f) LEADER
g) diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
h) podjetništvo
i) celovit razvoj podeželja
j) turizem
k) drugo

Potrjujem, da se strinjam s prejemanjem novic PRePlet*
a) DA

b) NE

Potrjujem, da se strinjam z obdelavo podatkov za namen boljših novic
in vrednotenja programa razvoja podeželja*
a) DA

b) NE

Potrjujem, da se strinjam z izjavo o istovetnosti in varovanju podatkov,
ki je navedena na naslednji strani*
a) DA

Brez strinjanja z izjavo, prijava ni možna.

* obvezno polje

