
OBVESTILO POSAMEZNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV NA PORTALU JAVNIH 

NAROČIL - PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) 
 

 
1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov:  

Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: 
gp.mju@gov.si. 
 

2. Kontakt skrbnika zbirke osebnih podatkov in pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov 
na Ministrstvu za javno upravo:  

– skrbnik zbirke osebnih podatkov: gp.mju@gov.si, 
– pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu: dpo.mju@gov.si. 

 
3. Obdelovalec zbirke osebnih podatkov: 

Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana: 
– kontakt obdelovalca: info@uradni-list.si, 
– kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov pri obdelovalcu: dpo@uradni-

list.si. 
 

4. Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 
 
 

Nameni obdelav Pravna podlaga  Obdelovani osebni podatki 

Preverjanje identitete 

registriranega uporabnika 

Pravna podlaga za obdelavo 

osebnih podatkov je točka (b) 

prvega odstavka 6. člena Splošne 

uredbe o varstvu podatkov: 

 Dejanje, ki ima učinek sklenitve 

pogodbe z zavezancem, s 

katerim se uporabnik zaveže k 

spoštovanju pogojev; 4. člen 

Splošnih pogojev za uporabo 

portala javnih naročil. 

- uporabniško ime za 

uporabo portala, 

- ime in priimek uporabnika 

portala,  

- telefon, 

- elektronska pošta 

uporabnika portala,  

- organizacija, v imenu 

katere je registriran na 

portalu oziroma v imenu 

katere opravlja dejanja. 

Zagotavljanje, da portal 

javnih naročil uporablja za 

to registrirana oseba 

Pravna podlaga za obdelavo 

osebnih podatkov so točke (b) in 

(e) prvega odstavka 6. člena 

Splošne uredbe o varstvu 

podatkov: 

 opravljanje naloge v javnem 

interesu (28. točka prvega 

odstavka 2. člena ZJN-3, 114. 

člen ZJN-3), 

 6. člen Splošnih pogojev za 

uporabo portala javnih naročil. 

- uporabniško ime za 

uporabo portala, 

- ime in priimek uporabnika 

portala,  

- telefon, 

- elektronska pošta 

uporabnika portala,  

- organizacija, v imenu 

katere je registriran na 

portalu oziroma v imenu 

katere opravlja dejanja. 



Nameni obdelav Pravna podlaga  Obdelovani osebni podatki 

Uvrstitev registriranih 

uporabnikov v  

uporabniško skupino  

skupnih javnih naročil 

Pravna podlaga za obdelavo 

osebnih podatkov je točka (e) 

prvega odstavka 6. člena Splošne 

uredbe o varstvu podatkov: 

 opravljanje naloge v javnem 

interesu (32., 33. in 66. člen 

ZJN-3). 

- uporabniško ime za 

uporabo portala, 

- ime in priimek uporabnika 

portala,  

- telefon, 

- organizacija, v imenu 

katere je registriran na 

portalu oziroma v imenu 

katere opravlja dejanja. 

Posredovanje 

zahtevanega obvestila o 

objavi odločitve naročnika 

neregistriranemu 

uporabniku 

Pravna podlaga za obdelavo 

osebnih podatkov je točka (a) 

prvega odstavka 6. člena Splošne 

uredbe o varstvu podatkov. 

- elektronski naslov za 

prejem obvestila o objavi 

odločitve. 

 

Zagotavljanje varnosti 

informacijskih sistemov, 

preprečevanje 

nepooblaščenih dostopov 

ali zlorab ter odzivanje na 

računalniške varnostne 

grožnje  

Pravna podlaga za obdelavo 

osebnih podatkov je točke (e) 

prvega odstavka 6. člena Splošne 

uredbe o varstvu podatkov: 

 opravljanje naloge v javnem 

interesu (28. točka prvega 

odstavka 2. člena ZJN-3, 114. 

člen ZJN-3). 

- IP naslov, s katerega 

registrirani uporabnik 

opravi posamezno dejanje 

na portalu, 

- IP naslov, s katerega je 

bilo posredovano 

vprašanje, 

- IP naslov, s katerega je 

bila posredovana zahteva 

za prejem obvestila o 

objavi odločitve. 

 
 
 
  
Osebne podatke registriranih uporabnikov pridobimo neposredno od registriranega uporabnika 
oz. organizacije, v imenu katere je uporabnik registriran na portalu javnih naročil oziroma v 
imenu katere opravlja dejanja. Uporabnik lahko podatke kadarkoli spremeni, če pride do 
spremembe (ime in priimek uporabnika portala, telefon, elektronska pošta uporabnika portala). 
 
Osebne podatke neregistriranih uporabnikov, razvidne iz zgornje tabele, pridobimo neposredno 
od neregistriranega uporabnika preden ta opravi posamezno akcijo, pri čemer je pred tem 
seznanjen z zbiranjem podatkov, namenom za zbiranje le-teh in z drugimi potrebnimi 
informacijami, ki jih vsebuje to obvestilo. 
 

5. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:  
Ministrstvo za javno upravo in Uradni list RS d.o.o. osebnih podatkov ne bosta posredovala 
tretjim osebam. Na podlagi pogodbe o obdelavi osebnih podatkov imajo dostop do osebnih 
podatkov obdelovalci osebnih podatkov, katerih glavna dejavnost je računalniško 
programiranje. 

 



6. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: 
Ministrstvo za javno upravo in Uradni list RS d.o.o. osebnih podatkov ne bosta prenašala v tretje 
države ali v mednarodno organizacijo. 
 

7. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 
tega obdobja:  
 
Za namen preverjanje identitete registriranega uporabnika bodo osebni podatki hranjeni 2 leti 
od zadnje prijave registriranega uporabnika na portal javnih naročil. 
 
Za namen zagotavljanja, da portal javnih naročil uporablja za to registrirana oseba bodo osebni 
podatki hranjeni 2 leti od zadnje prijave registriranega uporabnika na portal javnih naročil. 
 
Za namen uvrstitve registriranega uporabnika v uporabniško skupino skupnega javnega 
naročila bodo osebni podatki hranjeni 2 leti od zadnje prijave registriranega uporabnika na portal 
javnih naročil. 
 
Za namen posredovanje zahtevanega obvestila o objavi odločitve naročnika neregistriranemu 
uporabniku bodo osebni podatki hranjeni do preklica oziroma 1 leto od prijave na obvestilo. 
 
Za namen zagotavljanja varnosti informacijskih sistemov, preprečevanje nepooblaščenih 
dostopov ali zlorab ter odzivanje na računalniške varnostne grožnje bodo osebni podatki 
hranjeni 4 leta od zadnje prijave registriranega uporabnika na portal javnih naročil oziroma od 
poslanega vprašanja neregistriranega uporabnika. Do preklica oziroma 1 leto od prijave na 
obvestilo pa bodo hranjeni osebni podatki neregistriranih uporabnikov, ki se prijavijo na 
obvestilo o objavi odločitve.  
 

8. Informacije o obstoju pravic posameznika:   
Uporabnik ima pravico, da od upravljavca ali obdelovalca zahteva dostop do osebnih podatkov 
in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, in pravico do ugovora obdelave (kadar obdelava temelji 
na točki (e) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov), v kolikor zahteve 
niso v nasprotju z delovanjem portala in namenom zbiranja podatkov. Za registrirane 
uporabnike naročnika zahteva izbris le organizacija, v imenu katere je registriran na portalu 
oziroma v imenu katere opravlja dejanja. 
 

9. Informacije o obstoju pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekliče: 
Posameznik ima pravico, da lahko privolitev kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost 
obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Od prejemanja 
obvestila o objavljeni odločitvi o oddaji naročila se odjavite preko povezave, ki je vključena v  
sporočilu, ki ga boste prejeli na vpisani elektronski naslov ali tudi prek gumba za odjavo. Z 
odjavo bo vaš osebni podatek – naslov elektronske pošte – trajno izbrisan. 
 

10. Informacije ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa 
obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se 
taki podatki ne zagotovijo: 
Kjer je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 6(1)(b) Splošne uredbe je zagotovitev 
osebnih podatkov pogodbena obveznost. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, mora zagotoviti posamične zahtevane osebne podatke, da lahko uporablja portal javnih 
naročil. V nasprotnem primeru, uporaba portala javnih naročil ni mogoča. 
 

11. Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:  
Ministrstvo za javno upravo in Uradni list RS d.o.o. ne izvajata avtomatiziranega odločanja na 
podlagi profiliranja z osebnimi podatki.  

               
12. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:  

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski 
naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si. 
 


