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OBVESTILO POSAMEZNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV (13.čl. GDPR) 

Zbirka sodelujočih v spletni anketi EMA FREŠ   

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:  

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija 

Naslov: Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slovenija 

Telefon: +386 1 475 2111 

https://www.rtvslo.si/rtv   

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO):  

Mag. Simona Habič 
01/475 44 66 
vop@rtvslo.si 

 

Namen obdelave osebnih podatkov:  

Izvedba spletne ankete – glasovanja na strani www.rtvslo.si/ema-fres. 

Vrste osebnih podatkov:  

IP-naslovi, ki jih bomo prejeli, ko udeleženci oddajo svoj glas v spletni anketi prek povezave, ki je 

na strani www.rtvslo.si/ema-fres, zaradi izvedbe glasovanja in potrebe omejitve glasovanja.  

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  

Osebni podatki glasovalcev za izbor videa prek spletnega glasovanja se obdelujejo z namenom 

izvedbe in omejitve možnosti števila dnevnega glasovanja po določbi 6 (1) b. Splošne uredbe o 

varstvu osebnih podatkov. Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena 

stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na 

zahtevo tega posameznika pred sklenitvijo pogodbe.  

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:  

IP-naslov posredujemo podjetju Automattic Inc.. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:  

Podatke prek spletne aplikacije posredujemo pogodbenemu podjetju Automattic Inc., ki je 

ustrezno samo-certificiran v okviru zasebnostnega ščita (Privacy Shield- Automattic Inc) in 

zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ko gre za osebne podatke, ki se prenašajo v 

okviru zasebnostnega ščita EU-ZDA. Ta dovoljuje iznos osebnih podatkov iz EU podjetju v ZDA, 

če jih to podjetje tam obdeluje (npr. uporablja, hrani ali prenaša naprej) v skladu z nizom strogih 

pravil o varstvu podatkov in zaščitnih ukrepov zanje (Privacy Shield; Več na Informacijski 

pooblaščenec).  

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

tega obdobja:  

En dan, kolikor bo trajalo spletno glasovanje, v katerem bo posameznik sodeloval. Nato bomo 

podatke iz RTV sistema ustrezno izbrisali. Podjetje Automattic Inc. pa v okviru zasebnostnega 

ščita EU-ZDA podatke shranjuje najmanj 30 dni, ko podatke izbrišemo iz našega profila pa jih 

podjetje lahko obdeluje v varnostnih kopijah in predpomnilniku. Več v politiki podjetja 

Automattic Inc..  
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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:  

Pravice in načini njihovega uveljavljanja za posameznike so navedene v Politiki varstva osebnih 

podatkov in zasebnosti RTV Slovenija.  

S pisno zahtevo, poslano na naslov RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana ali na 

ema@rtvslo.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev 

obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, 

eno brezplačno kopijo osebnih podatkov in izpis v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno 

berljivi obliki, v določenih primerih prenos k drugemu. Osebnih podatkov, ki jih moramo hraniti 

na podlagi zakona ali do preteka zakonsko obveznega roka hrambe ne bomo smeli izbrisati. 

Izbris (pravica do pozabe) RTV SLO izvede, ko namena za obdelavo posameznikovih osebnih 

podatkov nima več ter kadar so izpolnjene predpostavke iz zakonodaje in 17. člena Splošne 

uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679.  

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). 

Informacije o tem: 

• ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost 

Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbena obveznost za izvedbo glasovanja. 

• mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi DA / NE  ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi  

Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbena obveznost, da RTV Slovenija lahko izvede 

glasovanje. Če jih ne zagotovi, ne more sodelovati v glasovanju. Posameznik se mora strinjati s 

splošnimi pogoji sodelovanja. Zagotovitev IP naslova glasovalca je nujna za izvedbo glasovanja. 

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev na podlagi profiliranja ter vsaj v 

takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take 

obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:  

Ne, avtomatiziranega odločanja s profiliranjem ne uporabljamo.  
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