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SPLOŠNO OBVESTILO V SKLADU S 13. ČLENOM  
UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV  

 
 
 

To obvestilo je podano v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 (GDPR) in z ZU 196/2003, 
kot je bila spremenjena z ZU 101/2018, v povezavi s 1. členom UZM št. 127 z dne 21. 9. 2021. 

 
I. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV 
 

Upravljavec osebnih podatkov je Občina Dolina z registriranim sedežem na naslovu Dolina 270, 
34018 San Dorligo della Valle-Dolina (TS) – tel. 040 8329 111 – davčna številka 80009970320 – ID 
za DDV 00228430328, ki jo predstavlja župan, zakoniti zastopnik Občine v skladu z GDPR 2016/679 
(e-pošta: sindaco-zupan@sandorligo-dolina.it). 
 
II. OBDELOVALEC OSEBNIH PODATKOV 
 

Obdelovalec osebnih podatkov je generalni tajnik občine, Giampaolo Giunta 
(giampaolo.giunta@comune.trieste.it), ki bo neposredno ali preko pooblaščenega 
(notranjega\zunanjega) osebja podatke obdeloval pri preverjanju covidnih potrdil. Seznam 
pooblaščenih uslužbencev in subjektov je na voljo v občinskem tajništvu. Pooblaščeno osebje bo 
opravljalo dejavnost ob spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin ter skladno z načeli pravilnosti, 
zakonitosti, preglednosti, najmanjšega obsega podatkov, točnosti, celovitosti in zaupnosti.  
 
III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV 
 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) Občine Dolina je Andrea Ciappesoni 
(info@adeguamentiprivacy.it).  
 
IV. ZBRANI OSEBNI PODATKI, NAČINI IN ČAS HRANJENJA 
 

Osebni podatki bodo obdelani med preverjanjem, ali posamezniki imajo veljavno covidno potrdilo, z 
uporabo aplikacije »Verifica C-19«, naložene na elektronsko napravo. Pooblaščena oseba lahko 
prosi za predložitev veljavnega osebnega dokumenta, da preveri istovetnost posameznika, ki 
predloži potrdilo, ter preveri, ali se osebni podatki na osebnem dokumentu ujemajo s podatki, ki jih 
prikaže aplikacija »Verifica C-19«. 
 

Za osebe, ki so oproščene cepljenja, bo preverjanje potekalo s skeniranjem kode (QR), ki je v 
pripravi. Do izdaje ustrezne aplikacije morajo osebe, ki niso uslužbenci Občine Dolina, predložiti 
ustrezno potrdilo o oprostitvi cepljenja. 
 

Uslužbenci Občine Dolina lahko zdravstveno dokumentacijo o oprostitvi cepljenja posredujejo 
zdravniku, ki je pristojen za ustanovo. V tem primeru se potrdila ne bodo preverjala. Zdravnik, 
pristojen za ustanovo, lahko osebe, zadolžene za preverjanje, obvesti o okoliščinah, da so 
posamezniki oproščeni preverjanja.  Če te informacije niso bile dane na voljo, lahko osebe, 
zadolžene za preverjanje, sporočijo Službi za človeške vire imena uslužbencev, ki so ob vhodu 
izjavili, da imajo potrdilo, za namene nujno potrebnih pregledov v skladu z ukrepi, ki jih predvidevajo 
drugi in peti odstavek člena 9-ter šesti odstavek in nadaljnji odstavki člena 9-quinquies. 
 

Pri preverjanju niso predvidene dodatne dejavnosti, vključno z zbiranjem osebnih podatkov za 
kakršen koli namen ali obliko, razen tistih podatkov, ki so nujno potrebni za izvajanje ukrepov, ki jih 
predvidevajo drugi in peti odstavek člena 9-ter šesti odstavek in nadaljnji odstavki člena 9-quinquies. 



 
V. NAMEN OBDELAVE PODATKOV 
 

Osebni podatki posameznikov se obdelujejo za namene preverjanja zelenih covidnih potrdil ali potrdil 
o oprostitvi cepljenja ob vstopu v delovne prostore. 
 
VI. PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO PODATKOV 
 

Pravno podlago za obdelavo podatkov predstavljajo 9. člen GDPR 2016/679, drugi odstavek člena 
2-sexies ZU 196/2003 ter 1. člen UZM 127/2021. 
 

Obdelava zgoraj omenjenih podatkov ne zahteva privolitve posameznika, na katerega se ti podatki 
nanašajo, ter je zakonita v skladu s členom 6(1)(c) Uredbe EU 679/16 ter za izpolnjevanje obveznosti 
iz Uredbe z zakonsko močjo 52/2021. Posebni podatki (na primer zdravstveno stanje) se obdelujejo 
v skladu s členom 9(2)(g) GDPR, in sicer zaradi pomembnega javnega interesa v skladu s pravom 
Unije in držav članic. 
 
VII. PREJEMNIKI PODATKOV 
 

Do podatkov lahko dostopajo le osebe, ki so izrecno zadolžene za preverjanje, kot je navedeno v 
ustrezni pooblastilni listini. 
 
VIII. PRAVICE POSAMEZNIKA 
 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko do Občine uveljavlja vse pravice, ki jih 
določajo členi od 15. do 21. Uredbe (EU) 679/2016, ter ima pravico, da po elektronski pošti obvesti 
upravljavca podatkov.  
 
IX. PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE 
 

Če posameznik meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov poteka v nasprotju z Uredbo (EU) 
679/2016, ima pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu v skladu s 77. členom Uredbe (EU) 
679/2016 ali pri ustreznih sodnih organih v skladu s 79. členom Uredbe (EU) 679/2016. Nadzorni 
organ za varstvo osebnih podatkov ima sedež na Trgu Venezia v Rimu ter je dosegljiv na spletni 
strani https://www.garanteprivacy.it. 
 
X. AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV 
 

Avtomatizirano sprejemanje odločitev v skladu s členom 14(2)(g) Uredbe (EU) 679/2016 ni 
predvideno. 
 
XI. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV 
 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu 
info@adeguamentiprivacy.it. 
 


