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POLITIKA ZASEBNOSTI OBČINE VRHNIKA 

 
 
 
VIZIJA ZASEBNOSTI 
 
V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Na Občini 
Vrhnika se tega zavedamo in spoštujemo vašo zasebnost, zato z osebnimi podatki ravnamo 
odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti 
občine Vrhnika. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in 
pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno 
izvajanje procesov dela, zagotavljanje storitev in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz 
sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko. 
 
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
 
s politiko zasebnosti Občina Vrhnika uporabnikom storitev, občanom in drugim, s katerimi smo  
v pogodbenem razmerju, zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov tudi skladno z 
zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba). 
V primeru, da nam preko osebno, preko pošte, spletne strani, po e-pošti, faksu ali kako 
drugače posredujete katerikoli podatke, bomo spoštovali vašo zasebnost. Naša po litika glede 
varovanja podatkov je sledeča:  
podatke uporabimo le za namen za katerega so bili pridobljeni (skladno z zakonom, pogodbo  
ali soglasjem) 
posredovani podatki niso nikoli dostopni tretjim osebam (jih ne oddajamo naprej in ne 
dovolimo, da bi jih nepooblaščeni kakorkoli uporabili) 
naše baze podatkov redno preverjamo in ažuriramo. 
Za naše delo in za namen izvajanja storite in obveščanja o pomembnih informacijah s tem v 
zvezi, potrebujemo določene vaše osebne podatke, katere skrbno zbiramo ter ustrezno 
varujemo. Pooblaščene osebe, ki imajo v našem podjetju dostop do osebnih podatkov, so 
zavezane, da jih uporabljajo le za namen, ki je v skladu z zakonom, s sklenjeno pogodbo ali 
pridobljenim soglasjem. 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na poštnem naslovu: Občina 
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika. Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov ali 
elektronskem naslovu gdpr@vrhnika.si.  
 
ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV 
 
Občina Vrhnika podatke uporablja za izvajanje svoje osnovne dejavnosti, to je zadovoljevanje 
potreb občanov. V ta namen izdajamo upravne akte, sklepamo pogodbe in pogodbe 
izpolnjujemo. Pri obdelavi osebnih podatkov bo Občina Vrhnika obdelovala le tiste osebne 
podatke, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti. 
V primeru pridobitve soglasja uporabnika bo Občina Vrhnika obdelovala osebne podatke le za 
namene, za katere je soglasje podano. Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi 
oziroma soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče. Preklic se poda pisno na 
naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika. Pooblaščenec za varstvo osebnih 
podatkov, ali po e pošti na elektronski naslov: gdpr@vrhnika.si.  

 
 
 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158 

mailto:gdpr@vrhnika.si
mailto:gdpr@vrhnika.si


 - 2 - 

 V primeru preklica soglasja bo Občina Vrhnika prenehala z obdelavo osebnih podatkov, 
zbranih na podlagi soglasja, oziroma jih ne obdeluje več za namene, za katere je bila podlaga 
soglasje.  
 
HRAMBA OSEBNIH PODATKOV  
 
Občina Vrhnika se zavezuje, da bo vaše osebne podatke obdelovala in hranila toliko časa, 
kolikor je to potrebno glede na veljavno zakonodajo, oziroma, kadar osebne podatke hranimo 
na podlagi vaše privolitve oziroma soglasja, do vašega preklica. 
 
POSREDOVANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV DRŽAVNIM ORGANOV IN 
POGODBENIM PARTNERJEM 
 
Vaše osebne podatke bomo posredovali državnim organom le na podlagi njihove zakonite 
pravice.  
V zbiranje in obdelavo osebnih podatkov o naših uporabnikih lahko vključimo tudi zunanje 
izvajalce, vendar le za namene, ki so navedeni zgoraj. 
S svojimi zunanjimi izvajalci imamo sklenjene pogodbe, v katerih jasno določimo, kateri so 
podatki, ki se zbirajo in obdelujejo, varnost prenosa in druge pomembne komponente z vidika 
varstva osebnih podatkov. Naši zunanji izvajalci so zavezani k spoštovanju varovanja osebnih 
podatkov, uporaba v druge namene je strogo prepovedana. 
 
VARNOST OSEBNIH PODATKOV 
 
Občina Vrhnika zagotavlja vse potrebne ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki jih pridobimo 
od vas. Ti ukrepi zajemajo predvsem varovanje pred zlorabo in nepooblaščenim dostopom, 
razkritjem, uničenjem ali izgubo podatkov.  
Vsi naši zaposleni in obdelovalci podatkov, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so dolžni 
spoštovati zasebnost le-teh. 
 
POPRAVKI OSEBNIH PODATKOV 
 
V našem in vašem interesu je, da so vaši osebni podatki, s katerimi razpolagamo, točni, 
veljavni in popolni, zato želimo, da se v primeru morebitnih napačnih informacij obrnete na 
nas. Osebne podatke bomo ob predložitvi ustreznih dokazil popravili. 
 
MOŽNOST UGOVORA IN PRITOŽBE 
 
Vsak uporabnik ima pravico do ugovora in lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za 
zgoraj navedene namene. Ugovor lahko poda pisno na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 
1, 1360 Vrhnika. Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, ali po e-pošti na elektronski 
naslov: gdpr@vrhnika.si.  
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se 
njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 
 
SPLETNI PIŠKOTKI (ang. Cookies) 
 
Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletna stran pošlje brskalniku uporabnikov za 
shranjevanje na trdem disku. Piškotki lahko olajšajo uporabo spletnega mesta na način, da 
shranjujejo in urejajo status, aplikacije, nastavitve in druge informacije o uporabniku. Večina 
brskalnikov je nastavljena na sprejemanje piškotkov, uporabniki pa lahko spremenijo 
nastavitve in zavrnejo piškotke ali si za primer pošiljanja piškotkov nastavijo opozorila. 
Na naši spletni strani (www.vrhnika.si) uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja 
uporabniške izkušnje. 
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Politika zasebnosti se bo spreminjala in posodobljala glede na potrebe in novo zakonodajo, 
zato predlagamo da redno spremljate našo politiko zasebnosti.  
 
 
Ta politika zasebnosti stopi v veljavo z dnem 25. 5. 2018. 
 
   
 


