
 

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) – izjava  
Privolitev za uporabo osebnih podatkov v namene analize podatkov o izvedbi čistilih akcij »Posvoji svoj 
košček obale« v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2 – v fazi sprejemanja)1 2 

S prejemom in podpisom te izjave dajem privolitev javnemu zavodu Krajinski park Strunjan (v 
nadaljevanju KP Strunjan), da zbira moje osebne podatke (ime in priimek) __________, telefonsko 
številko _____________ in e-poštni naslov _______________ (v nadaljevanju: osebni podatki) ter jih 
obdeluje tako, da me na navedeno telefonsko številko in e-poštni naslov obvešča z namenom 
podajanja informacij in predstavitve rezultatov čistilnih akcij v KP Strunjan. 

Navedeni osebni podatki se lahko uporabljajo samo v predvidene namene. 

Upravljavec zbirke vaših osebnih podatkov je Krajinski park Strunjan, Strunjan 152, 6320 Portorož. 
Upravljavec osebnih podatkov izvaja vse tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih 
podatkov. Upravljavec obdelave osebnih podatkov moje osebne podatke hrani do preklica te 
privolitve. 

Podatke podajam prostovoljno in z njihovim posredovanjem potrjujem, da sem seznanjen/-a, da lahko 
privolitev kadar koli prekličem brez kakršnih koli negativnih posledic. Prav tako sem seznanjen/-a, da 
lahko v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo) pod določenimi pogoji uveljavljam svoje pravice do prejema potrdila o obdelavi, vpogleda v 
svoje osebne podatke, popravka ali dopolnitve svojih osebnih podatkov.  

Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica soglasja za obdelavo 
osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je treba, da se doseže namen, za katerega se 
obdelujejo, ali izpolnijo zakonske zahteve. 

S podpisom potrjujem, da me je upravljavec osebnih podatkov seznanil, da lahko vse druge informacije 
v zvezi z obdelavo mojih osebnih podatkov dobim na naslednjem e-poštnem naslovu 
info@parkstrunjan.si. 

Na isti naslov lahko pošljete tudi preklic privolitve. 

S tem izrecno izjavljate, da ste starejši od 18 let in lahko zakonito posredujete privolitev za obdelavo 
osebnih podatkov, kot je navedeno v tej izjavi. 

_______________________                                                                     ____________________________ 

Strunjan: dan/mesec/leto       Podpis 

 
1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
2 https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-
podatkov/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori/  


