
Obvestilo o varstvu osebnih podatkov 
 
Upravljavec osebnih podatkov je Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 
1000 Ljubljana.  
 
Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih posameznik izpolni v anketi le za 
namene izvedbe projektne naloge 'Pregled, inventarizacija in monitoring rastlinskih 
genskih virov, ki so pomembni za prehrano in kmetijstvo in se ohranjajo in situ na 
kmetijskih gospodarstvih'. Osebni podatki se bodo hranili za čas trajanja projekta v 
skladu s projektno dokumentacijo. 
 
Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice, skladno in pod pogoji kot jih določa 
Splošna uredba za varstvo podatkov v členih od 12 do 23. Na podlagi Splošne 
uredbe za varstvo podatkov lahko posamezniku pripadajo naslednje pravice: 

- zahtevajo dostop do svojih osebnih podatkov in informacij v zvezi z 
uporabo in obdelavo osebnih podatkov; 

- zahtevajo popravek ali izbris osebnih podatkov; 
- zahtevajo, omejitev uporabe osebnih podatkov; 
- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov; 
- ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov za določene namene in 
- zahtevajo umik soglasja k obdelavi osebnih podatkov, kjer se osebni 

podatki obdelujejo na podlagi privolitve posameznika. Če posameznik 
umakne svoje soglasje, to ne bo vplivalo na zakonitost obdelave osebnih 
podatkov pred dnem, ko je posameznik umaknili soglasje. 

 
Osebne podatke zbrane v tej anketi bodo poleg upravljavca za namen izvedbe 
projekta obdelovali tudi pogodbeni partnerji projekta in podizvajalci upravljavca npr. 
Biotehnična fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 
vede  
 
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države ali mednarodne organizacije. 
Poleg tega se v projektu ne bo izvajalo avtorizirano odločanje ali profiliranje osebnih 
podatkov.  
 
Če imajo posamezniki v zvezi z osebnimi podatki kakšno vprašanje, lahko 
kontaktirajo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na 
elektronski pošti dpo@kis.si ali z navadno pošto na naslov upravljavca, s pripisom za 
DPO. 
 
Poleg tega imajo posamezniki pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem 
pooblaščencu RS, v kolikor menijo, da obdelava osebnih podatkov krši katerega od 
predpisov s področja varstva osebnih podatkov. 
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