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OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU 

PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 

v programu za vodenje evidenc - VULKAN  

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE, TRŽAŠKA CESTA 221, 

LJUBLJANA, tel: 01 241 97 50, gzslovenije@gasilec.net 

 

Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke vodi Gasilska zveza Slovenije za svoje 

potrebe in potrebe gasilskih organizacij, in sicer:  

- priimek,  

- priimek ob rojstvu, 

- ime,  

- datum rojstva, 

- kraj rojstva, 

- spol, 

- naslov, poštna številka, ime pošte, 

- telefon v službi in doma, 

- stopnja izobrazbe,  

- poklic, 

- gasilski čin, 

- delodajalec. 

- matična številka, 

- davčna številka, 

- vozniško dovoljenje (vrsta, številka), 

- datum zdravniškega pregleda, 

- elektronska pošta 

- doba članstva 

- vrsta članstva 

- gasilski čin 

- operativne in organizacijske funkcije 

- prejeta odlikovanja 

- gasilska usposabljanja in vaje 

- zadolžitve 

- opravljeno delo oz. aktivnosti 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o gasilstvu, Pravilnik  o postopkih in ukrepih 
za zavarovanje osebnih podatkov Gasilske zveze Slovenije 
 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:  

 organi prostovoljnih gasilskih društev, gasilskih zvez, gasilskih regij in Gasilske zveze Slovenije 

za opravljanje svojih nalog, v skladu s pravili gasilskih organizacij; 
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 občinski organi, pristojni za organiziranje javne gasilske službe občin; 

 inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za opravljanje inšpekcijskih nalog, 

v skladu s tem zakonom in predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;  

 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za opravljanje nalog, v skladu s tem 

zakonom in predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter drugi državni organi, 

če je tako določeno z zakonom.  

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za 

določitev tega obdobja:  

Gasilska zveza Slovenije bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za 

uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja. 

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za 

obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava 

osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko 

je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Gasilska zveza 

Slovenije podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. 

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov: S pisno zahtevo, poslano uporabniku osebnih podatkov, 

lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali 

izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva 

prenos podatkov. 

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali 

delno prekliče s pisno zahtevo, poslano uporabniku osebnih podatkov. Preklic privolitve ne 

vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev 

lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na 

podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  

Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si 

telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). 

 

Ljubljana, 26.10.2020 Predsednik: 

  Janko Cerkvenik 

mailto:gp.ip@ip-rs.si
http://www.ip-rs.si/

