
 

 
  

 

Dogodek bo potekal pod posebnimi pogoji za zajezitev širjenja okužbe z virusom Covid-19, ki smiselno sledijo 
priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Dogodek bo na odprtem, a se ga lahko udeležijo le zdrave 
osebe. Vaše osebne podatke iz liste prisotnosti bomo po potrebi posredovali na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) 
oz. ga bomo po enem mesecu uničili. 

Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije oz poročanja o dogodku. S prihodom na 
dogodek soglašate z opredeljenimi pogoji. Obdelava osebnih podatkov poteka skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES. 
Fotografije in posnetki dogodka bodo objavljeni na spletni strani oziroma socialnih omrežjih Kmetijskega inštituta Slovenije 
in projektnih partnerjev, v elektronskih novicah, na portalih in kanalih medijskih hiš, ki bodo izkazale interes ter v 
publikacijah in drugih promocijskih aktivnostih KIS. Fotografije se bodo nanašale na dogodek na splošno in ne na posamezne 
udeležence. 

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana. 

HRAMBA FOTOGRAFIJ IN POSNETKOV: Kmetijski inštitut Slovenije fotografije in posnetke hrani trajno oz. do preklica. 

VAŠE PRAVICE V NAVEZAVI S FOTOGRAFIJAMI IN POSNETKI: Skladno z veljavno zakonodajo (vključno z izjemami ali 
odstopanji od te zakonodaje) imate pravico, da dostopate do svojih pomembnih osebnih podatkov, pravico do popravkov 
napak v svojih osebnih podatkih in pravico, da z upravičenimi razlogi ugovarjate k obdelavi svojih pomembnih osebnih 
podatkov. Prav tako imate pravico, da se v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pritožite pri ustreznem organu za 
varstvo podatkov. V primeru uveljavljanja pravic in v primeru vprašanj, prosimo, da nam pišete na info@kis.si.  

VELJAVNA ZAKONODAJA: Upravljanje s fotografijami in posnetki, ki bodo narejeni na dogodku, bo potekalo v skladu z 
zakonodajo EU in Republike Slovenije in se razlaga v skladu z njo ter spada pod izključno pristojnost sodišč v Sloveniji. To ne 
vpliva na vaše zakonske pravice. 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V NAVEZAVI S FOTOGRAFIJAMI IN POSNETKI: Pooblaščena oseba 
za varstvo podatkov Kmetijskega inštituta Slovenije je ga. Maja Brajnik. 

 
 

 

VABILO 

Demonstracijski dogodek: Žetev ohranjevalne semenske mešanice na trajnem travniku in 

predstavitev pilotnega projekta »Vpeljava pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic za obnovo 

degradiranega travne ruše na območju Športnega centra Pokljuka« 

Kdaj: 13. 7. 2020, med 11 in 14 uro 

Kje: Ekološka kmetija Medja, Gorjuše 60, 4264 Bohinjska Bistrica 

Dogodek bo vodil: dr. Branko Lukač 

Več informacij o projektu najdete na povezavi: https://www.kis.si/Pilotni_Pokljuka/ 

PROGRAM 

11.00 Zbiranje udeležencev, pozdravni nagovor in predstavitev projekta 

(travnik, ki se nahaja 100m naprej od ekološke kmetije Medja) 

11.15 Žetev travniške mešanice z poskusnim kombajnom Wintersteiger 

 

Lepo vabljeni 
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