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ZAHTEVEK ZA PRAVICO DOSTOPA DO OSEBNIH PODATKOV 

 

 

 

Kako lahko uveljavite pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje 
družba Marina Punat d. o. o.?  

 

V skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in z Zakonom o izvedbi Splošne uredbe o varstvu 
podatkov kot posameznik imate pravico od nas, kot Obdelovalca, dobiti potrdilo, ali obdelujemo vaše 
osebne podatke in če jih obdelujemo, informacije o namenu obdelave, kategorijah osebnih podatkov, 
ki jih obdelujemo, uporabnikih ali kategorijah uporabnikov, ki so jim osebni podatki razkriti (posebej 
uporabnikom v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah), o predvidenem obdobju hrambe) ali 
merilih za ugotavljanje tega obdobja, o obstoju vaše pravice do spremembe ali izbrisa ali omejitve 
uporabe ali pravice do ugovora na takšno obdelavo, o pravici do vložitve pritožbe pristojnemu organu 
in o viru osebnih podatkov, če se osebni podatki ne zbirajo od vas.  

Da bi lahko obdelali vaš zahtevek, lahko zahtevamo vašo identifikacijo oziroma informacije, ki jih 
potrebujemo za reševanje vašega zahtevka. Zaradi tega vas prosimo, da izpolnite ta obrazec in nam 
ga dostavite. Svoj zahtevek – pravico do dostopa lahko uveljavite tudi tako, da nam le-tega dostavite 
po pošti ali e-pošti, skupaj z dokazilom vaše identitete na:  

 

Marina Punat d. o. o.  

Puntica 7 

51521 Punat   

E-pošta: pdp@marina-punat.hr 

Dostavili vam bomo potrdilo o prejetju vašega zahtevka in vam odgovorili v roku enega meseca od 
prejema zahtevka. 
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DEL II.: Vlagatelj zahtevka  

 

Ime in priimek:   

Naslov:  

E-pošta:  

Telefon:  

Datum rojstva:  

 

 

DEL II.: Identifikacija  

 

V namen ugotavljanja vaše identitete je zahtevku treba priložiti 1 dokument, ki vsebuje vaše ime in 
priimek, naslov in datum rojstva.  

V skladu z zgoraj navedenim, prosimo, da priložite kopijo enega izmed naslednjih dokumentov kot 
dokazilo identitete: 

 

- potnega lista  

- osebne izkaznice  

 

Navedeno potrebujemo, da se lahko prepričamo, da informacije dostavljamo posamezniku (prav vam), 
ne pa tretji osebi, ki je za le-to niste pooblastili.  

 

DEL III.: Zahtevane informacije  

  

Da bi vaš zahtevek lahko rešili čim hitreje in čim bolj učinkovito, prosimo, da nam dostavite čim več 
podrobnosti o informacijah, ki jih želite pridobiti s tem zahtevkom.  

 

Zahtevek se nanaša na naslednje (obkrožite možnost):  

a. potrditev, ali družba Marina Punat d. o. o. obdeluje moje osebne podatke  

b. dostavo kopije mojih osebnih podatkov, ki se obdelujejo  

c. dostop do osebnih podatkov in spodnjih informacij:  



Stran 3 od 3 

QF 01-127 – Izd.1 – 25. 5. 2018 

 
 

 namen obdelave  

 kategorija osebnih podatkov, ki se obdelujejo  

 uporabniki ali kategorije uporabnikov mojih osebnih podatkov  

 predvideno obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni, ali merila za ugotavljanje tega 
obdobja 

 moja pravica, da zahtevam spremembo ali izbris osebnih podatkov ali omejitev uporabe  

 pravica do ugovora na obdelavo in vložitev pritožbe pristojnemu organu  

 vir mojih osebnih podatkov (če jih niste zbrali od mene)  

 obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločb, o smiselnih informacijah, za katero logiko gre in 
o predvidenih posledicah takšne obdelave  

 če se moji podatki prenesejo v tretjo državo, o ustreznih zaščitnih ukrepih, ki se nanašajo na 
prenos  

 

Odgovor na moj zahtevek, mi prosim, dostavite na naslednji način (izberite možnost):  

 Pošta 

 E-poštni naslov  

 

 

Jaz, spodaj podpisani/a ______________________________, potrjujem, da so vse informacije, 
navedene v tem obrazcu, točne in da sem jaz oseba, katere ime je navedeno v tem obrazcu. Poleg 
tega potrjujem, da razumem, da mora družba Marina Punat d. o. o. potrditi mojo identiteto in da 
obstaja možnost, da me boste kontaktirali za dodatne informacije, vse z namenom reševanja tega 
zahtevka. Prav tako potrjujem, da razumem, da moj zahtevek ne bo veljaven vse, dokler družba 
Marina Punat d. o. o. ne prejme vseh zahtevanih informacij.  

 

 

Podpis:__________________  

 

Datum: _________________ 

 

 
 


