
 
 
 

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče 

tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498 

e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu 
 
 

Obvestilo posamezniku o obdelavi osebnih podatkov – 13. člen GDPR 
AVDIO/VIDEO SNEMANJE SEJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE 

 
 

1. Kontaktni podatki občine - upravljavca:  
 
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, e-pošta: info@zrece.eu, e-pošta za varstvo 
osebnih podatkov: dpo@zrece.eu, tel.: 03 757 17 00. 

 
2. Kontaktni podatki Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 

 
Polona Matevžič, Višja svetovalka za javna naročila in splošne zadeve, tel.: 03 757 17 12,  
e-pošta: dpo@zrece.eu . 
  

3. Namen ali več namenov za katere se osebni podatki zbirajo oziroma obdelujejo: 
 
Zvočni (avdio) posnetek se izvaja za namen izdelave zapisnika sej občinskega sveta, slikovni 
(video) posnetki sej občinskega sveta  pa se objavljajo na spletni strani občine z namenom 
zagotavljanja večje proaktivnosti pri obveščanju javnosti, predvsem zaradi transparentnosti 
delovanja ter zagotavljanju nadzora javnosti nad delovanjem občinskega sveta. 

 
4. Pravna podlaga: 

 
Zakoniti interes, 50. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče in prostovoljna privolitev. 

 
5. Obdobje hrambe ali kadar to ni mogoče merila za določanje hrambe: 

 
Zvočni (avdio) posnetek seje se hrani dokler ni potrjen zapisnik seje. Slikovni (video) posnetki sej 
so objavljeni in dostopni še eno leto po preteku mandata posameznega občinskega sveta na 
spletni strani občine. 

 
6. Zunanji uporabniki oziroma kategorije (zunanjih) uporabnikov:  

 
Pogodbeni obdelovalec, ki izvaja snemanje sej občinskega sveta. 

 
7. Ali je zagotovitev oziroma posredovanje osebnih podatkov s strani posameznika zakonska 

ali pogodbena obveznost? 
 
Ne. 

 
8. Ali se izvaja postopek avtomatiziranega sprejemanja odločitev na podlagi zbranih osebnih 

podatkov (vključno profiliranje)? 
 
Ne. 
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9. Ali se podatki prenašajo v tretjo državo (izven EU)? 
 
Ne. 
 

10.  Obstoj pravic posameznikov: 
 

Posameznik ima pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa 
(omejeno), omejitve obdelave podatkov ali do ugovora.  
 
V primeru, da je pravna podlaga za obdelavo osebna privolitev, ima možnost, da privolitev 
kadarkoli prekliče.  
 
Pravice uveljavlja preko kontaktnega naslova: dpo@zrece.eu .  

 
11.  Posameznik ima možnost vložitve pritožbe pri nadzornem organu:                                   

 
Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. 
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