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@uradnilist.si.
4. Skupni upravljavec osebnih podatkov:
Uporabnik lahko pri uporabi portala javnih naročil navede tudi nekatere osebne podatke
(kontaktne osebe, ipd), kar za delovanje portala ni potrebno, se pa vsi vneseni podatki shranijo
na portalu javnih naročil in obdelujejo upoštevajoč splošne pogoje in to obvestilo. Ministrstvo za
javno upravo in posamezen uporabnik v imenu subjekta, za katerega uporablja portal javnih
naročil, sta s sklenitvijo splošnih pogojev sklenila tudi Dogovor o skupnem upravljanju osebnih
podatkov (26. člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov). Posamezen naročnik ali
gospodarski subjekt tako predstavlja skupnega upravljavca osebnih podatkih, ki se izmenjajo
preko portala javnih naročil.
5. Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Namen
Osebni podatki registriranih
uporabnikov portala javnih
naročil, ki jih ti ob registraciji
navedejo
v
svojem
uporabniškem profilu, se
zbirajo
zaradi
potreb
delovanja portala, predvsem
za preverjanje identitete
registriranega uporabnika,
za zagotavljanje, da portal
uporablja za to registrirana
oseba in za zagotavljanje
sledljivosti opravljenih dejanj
na portalu.

Osebni
podatki
neregistriranih uporabnikov
portala javnih naročil, ki jih ti
posredujejo
ob
oddaji
vprašanja
v
zvezi
z
dokumentacijo
o
oddaji
javnega naročila na portalu
javnih naročil, se zbirajo za
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identifikacije
uporabnika
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Pravna podlaga
Pravna podlaga za obdelavo
osebnih podatkov so točke
(b), (c) in (e) prvega odstavka
6. člena Splošne uredbe o
varstvu podatkov:
- Zakon
o
javnem
naročanju,
- Zakon
o
javnem
naročanju na področju
obrambe in varnosti,
- Zakon
o
pravnem
varstvu
v
postopkih
javnega naročanja
- opravljanje naloge v
javnem interesu,
- sklenjeni Splošni pogoji
za uporabo portala javnih
naročil.
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Obdelovani osebni podatki
- ime
in
priimek
uporabnika portala,
- elektronska
pošta
uporabnika portala,
- organizacija, v imenu
katere je registriran na
portalu oziroma v imenu
katere opravlja dejanja,
- seznam
pravic
za
uporabo sistema,
- IP naslov, s katerega
uporabnik
opravi
posamezno dejanje na
portalu.

-

IP naslov, s katerega je
bilo
posredovano
vprašanje.

morebitnih zlorab portala, v
kolikor bi podatke zahteval
pristojni
državni
organ,
običajno
za
potrebe
prekrškovnega
ali
kazenskega postopka.

Osebni
podatki
neregistriranih uporabnikov
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posredujejo
ob
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javnem naročilu na portalu
javnih naročil, se zbirajo za
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posredovanja
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-

Zakon
o
pravnem
varstvu
v
postopkih
javnega naročanja
- opravljanje naloge v
javnem interesu,
- sklenjeni Splošni pogoji
za uporabo portala javnih
naročil.
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-

-

Elektronski naslov za
prejem obvestila o objavi
dokumenta o oddaji
javnega naročila, ki ga
uporabnik posreduje z
obrazcem,
IP naslov, s katerega je
bila
posredovana
zahteva
za
prejem
obvestila o objavi.

Osebne podatke registriranih uporabnikov pridobimo neposredno od registriranega uporabnika,
ob registraciji jih navede v za to predvidena polja. Uporabnik lahko podatke kadarkoli spremeni,
če pride do spremembe.
Osebne podatke nekaterih 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.
6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:
Ministrstvo za javno upravo in Uradni list RS d.o.o. osebnih podatkov ne bosta posredovala
tretjim osebam, razen podatkov, ki se zaradi zagotavljanja funkcionalnosti portala posredujejo
naročniku, ki v tem delu skladno z 10. členom Splošnih pogojev za uporabo portala javnih
naročil predstavlja skupnega upravljavca osebnih podatkov.
7. 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.
8. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev
tega obdobja:
Osebni podatki bodo hranjeni največ štiri leta od zadnje prijave uporabnika na portal.
9. 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, v kolikor zahteve niso v
nasprotju z delovanjem portala in namenom zbiranja podatkov.
10. 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.

11. 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.

