
 

 

Sklicevanje na 13. člen oz. 14. člen 

Sklicevanje na 13. člen oz. 14. člen 
V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ima oseba, katere osebne podatke upravljavec obdeluje, 
pravico do informiranja. 

Naslov 

Europapier Alpe d.o.o. 
Leskoškova cesta 14, 1000 Ljubljana, Slovenia 

Upravljavec 

Poslovodstvo podjetja Peter Čeh 
 

Peter Čeh Oseba odgovorna za varstvo 
osebnih podatkov 

Europapier Alpe d.o.o. obvešča v skladu z določili GDPR kot sledi v nadaljevanju: 

Spodnji seznam navaja vse dejavnosti obdelave, z vsemi potrebnimi podatki, ki jih podjetje izvaja avtomatično, v zvezi 
z osebnimi podatki posameznika, na katerega se nanašajo. 

  

V okviru obveznosti zagotavljanja informacij, določenih v GDPR, izrecno opozarjamo na pravice posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, kot sledi: 

  

Pravica dostopa do osebnih podatkov: 

V skladu s 15. členom GDPR ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico od upravljavca dobiti 
potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in 
informacij o namenu obdelave in vrsti zadevnih osebnih podatkov. 

  

Pravica do popravka: 

V skladu s 16. členom GDPR ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico doseči, da 
upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, ima ob. Upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih 
podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. 

  

Pravica do izbrisa:  

V skladu s 17. členom GDPR ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico doseči, da 
upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne 
podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, razen če obstajajo upravičeni razlogi za nasprotno.   

Pravica do omejitve obdelave:  

V skladu z 18. členom GDPR ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico doseči, da 
upravljavec omeji obdelavo, razen če obstajajo upravičeni razlogi za nasprotno.  

  

Pravica do prenosljivosti podatkov:  

V skladu s 20. členom GDPR ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da prejme osebne 
podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in 
ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki 
zagotovljeni, pri tem oviral, razen če obstajajo upravičeni razlogi za nasprotno. 

  

Pravica do preklica privolitve: 

V skladu s 7. členom GDPR ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da svojo privolitev 
kadar koli prekliče, kadar obdelava temelji na privolitvi in kadar obdelava ni potrebna za izpolnitev zakonske 
obveznosti, ki velja za upravljavca. 

  
  
Pravica do ugovora: 

V skladu z 21. členom GDPR ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, na podlagi razlogov, 
povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, 
ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Upravljavec preneha 
obdelovati osebne podatke, razen, če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, 
pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali 
obrambo pravnih zahtevkov. 

  

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu: 

V skladu z določili GDPR ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri 
nadzornem organu. 

  

Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: 



 

 

V skladu z 22. členom GDPR ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da zanj ne velja 
odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z 
njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.  

 

Licensed for: Europapier Austria GmbH 

Report: GDPR - Restricted List of Processing Activities according to Art. 13 resp. Art. 14 ; 
Catalog State: CURRENT 

Printed on 

Page 
 

2/13 

18.06.2019 



 

 

Omejen seznam obdelovalnih dejavnosti 
V skladu s 13. in 14. členom GDPR, so naslednje informacije o uporabljenih obdelovalnih dejavnostih navedene v 
omejenem seznamu dejavnosti obdelave (dolžnost upravljavca, da zagotovi informacije). 
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EPSI Zaposleni 

Upoštevajoč zaščite pravic tretjih oseb, razpolagamo z vašimi sledečimi osebnimi podatki. Izvajamo sledeče 
aktivnosti, kjer obdelujemo vaše osebne podatke: 

EPSI Upravljanje z nesrečami 

 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

 

 

 

Profiliranje 

Upravljanje z nesrečami Namen obdelave 

Vrsta osebnega podatka 

 

 

 

9. člen / 10. člen 

 Vir podatka 

10 let Obdobje hrambe 

Podatkovno polje: 
Ime in priimek, Datum rojstva, Evidenčna številka zaposlenega, Številka socialnega 
zavarovanja, Naslov, Stroškovno mesto, Podatki o nesreči 

Opis 

EPSI Poročilo o nesreči 

EPSI Registracija kode za alarm 

 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

 

 

 

Profiliranje 

Registracija kode za alarm Namen obdelave 

Vrsta osebnega podatka 

 

 

 

9. člen / 10. člen 

 Vir podatka 

5 let Obdobje hrambe 

 Opis 

EPSI Registracija kode za alarm 

EPSI Ocenjevanje zaposlenih (intervjuji) 

 

 

 

Profiliranje 

Ocenjevanje zaposlenih Namen obdelave 
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 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

Vrsta osebnega podatka 

 

 

 

9. člen / 10. člen 

 Vir podatka 

trajno Obdobje hrambe 

Podatkovno polje: 
Ime in priimek, Področje, Evidenčna številka zaposlenega 

Opis 

EPSI Ocenjevanje zaposlenih 

EPSI Upravljanje s sredstvi 

 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

 

 

 

Profiliranje 

Upravljanje s sredstvi Namen obdelave 

Vrsta osebnega podatka 

 

 

 

9. člen / 10. člen 

 Vir podatka 

10 let Obdobje hrambe 

 Opis 

EPSI Upravljanje s sredstvi 

EPSI Skladnost poslovanja 

 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

 

 

 

Profiliranje 

Skladnost poslovanja Namen obdelave 

Vrsta osebnega podatka 

 

 

 

9. člen / 10. člen 

 Vir podatka 

10 let Obdobje hrambe 

Podatkovno polje: 
Ime in priimek zaposlenega, Ime in priimek konkurence, Konkurenca (podjetje), 
Razlog, Način stika, Datum 

Opis 

EPSI Skladnost poslovanja 
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EPSI Registracija kode za vstop 

 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

 

 

 

Profiliranje 

Registracija kode za vstop Namen obdelave 

Vrsta osebnega podatka 

 

 

 

9. člen / 10. člen 

 Vir podatka 

5 let Obdobje hrambe 

 Opis 

EPSI Registracija kode za vstop 

EPSI Elektronsko organizacijsko vodenje 

 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

 

 

 

Profiliranje 

Organizacijsko vodenje Namen obdelave 

Vrsta osebnega podatka 

 

 

 

9. člen / 10. člen 

 Vir podatka 

10 let Obdobje hrambe 

 Opis 

EPSI Elektronsko organizacijsko vodenje 

EPSI Administracija zaposlenih in kontakti 

 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

 

 

 

Profiliranje 

Administracija kontaktov zaposlenih Namen obdelave 

Vrsta osebnega podatka 

 Vir podatka 

10 let Obdobje hrambe 

Podatkovno polje: 
Ime in priimek, Evidenčna številka zaposlenega, Telefonska številka 

Opis 

EPSI Administracija kontaktov zaposlenih 

 

Licensed for: Europapier Austria GmbH 

Report: GDPR - Restricted List of Processing Activities according to Art. 13 resp. Art. 14 ; 
Catalog State: CURRENT 

Printed on 

Page 
 

6/13 

18.06.2019 



 

 

 

 

 

9. člen / 10. člen 

EPSI Izobrazba (usposobljenost) zaposlenih 

 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

 

 

 

Profiliranje 

Administracija zaposlenih Namen obdelave 

Vrsta osebnega podatka 

 

 

 

9. člen / 10. člen 

 Vir podatka 

10 let Obdobje hrambe 

Podatkovno polje: 
Ime in priimek, Evidenčna številka zaposlenega, Stroškovno mesto 

Opis 

EPSI Izobrazba (usposobljenost) zaposlenih 

EPSI Upravljanje s tveganji 

 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

 

 

 

Profiliranje 

Upravljanje s tveganji Namen obdelave 

Vrsta osebnega podatka 

 

 

 

9. člen / 10. člen 

 Vir podatka 

10 let Obdobje hrambe 

Podatkovno polje: 
Ime in priimek, Položaj (funkcija) 

Opis 

EPSI Upravljanje s tveganji 

EPSI Notranja personalna statistika 

 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

 

 

 

Profiliranje 

Personalna statistika Namen obdelave 

Vrsta osebnega podatka 

EPSI Notranja personalna statistika 
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9. člen / 10. člen 

 Vir podatka 

10 let Obdobje hrambe 

Podatkovno polje: 
vsi personalni podatki v SAP-u 

Opis 

EPSI Upravljanje z evidenco ur 

 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

 

 

 

Profiliranje 

10 let Namen obdelave 

Vrsta osebnega podatka 

 

 

 

9. člen / 10. člen 

 Vir podatka 

10 let Obdobje hrambe 

Podatkovno polje: 
Ime in priimek, Evidenčna številka zaposlenega, Datum odsotnosti, Razlog odsotnosti 

Opis 

EPSI Upravljanje z evidenco delovnih ur 

Notranji prejemnik 

Sklep o ustreznosti / zaščitni ukrepi Opis Prejemnik 

  EPSI HR izvajalec 
Zaposleni 

EPSI Poraba sredstev podjetja 

 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

 

 

 

Profiliranje 

 Namen obdelave 

Vrsta osebnega podatka 

 

 

 

9. člen / 10. člen 

 Vir podatka 

10 let Obdobje hrambe 

Podatkovno polje: 
Ime in priimek, Stroškovno mesto, Evidenčna številka zaposlenega 

Opis 

EPSI Poraba sredstev podjetja 
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EPSI Organizacijska struktura 

 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

 

 

 

Profiliranje 

Organizacijska struktura Namen obdelave 

Vrsta osebnega podatka 

 

 

 

9. člen / 10. člen 

 Vir podatka 

10 let Obdobje hrambe 

Podatkovno polje: 
Ime in priimek, Stroškovno mesto, Področje 

Opis 

EPSI Organizacijska struktura (organigram) 

EPSI Plače - zaposleni 

 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

 

 

 

Profiliranje 

Obračun plač Namen obdelave 

Vrsta osebnega podatka 

 

 

 

9. člen / 10. člen 

 Vir podatka 

trajno Obdobje hrambe 

 Opis 

EPSI Plače in ostali podatki o plačah 

EPSI Personalna administracija (-dokumenti) 

 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

 

 

 

Profiliranje 

Personalna administracija Namen obdelave 

Vrsta osebnega podatka 

10 let Obdobje hrambe 

Podatkovno polje: 
vsi osebni (personalni) podatki 

Opis 

EPSI Personalna administracija (-dokumenti) 
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9. člen / 10. člen 

 Vir podatka 

EPSI Administracija prisotnosti 

 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

 

 

 

Profiliranje 

Obračun plač Namen obdelave 

Vrsta osebnega podatka 

 

 

 

9. člen / 10. člen 

 Vir podatka 

10 let Obdobje hrambe 

Obrazci podpisani s strani zaposlenih in shranjeni lokalno  
* Pravice fizičnega dostopa  
* IT pravice dostopa 

Opis 

EPSI Administracija prisotnosti 

EPSI Administracija izobraževanj 

 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

 

 

 

Profiliranje 

Izobraževanje / Ocenjevanje zaposlenih Namen obdelave 

Vrsta osebnega podatka 

 

 

 

9. člen / 10. člen 

 Vir podatka 

10 let Obdobje hrambe 

Podatkovno polje: 
Ime in priimek, Datum rojstva 

Opis 

EPSI Administracija izobraževanj 

EPSI Upravljanje s potovanji 

 Notranji prejemnik 

 Logika profiliranja 

 

 

 

Profiliranje 

Obračun plače Namen obdelave 

Vrsta osebnega podatka 
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Vrsta osebnega podatka 

 

 

 

9. člen / 10. člen 

 Vir podatka 

10 let Obdobje hrambe 

Podatkovno polje: 
Ime in priimek, Evidenčna številka zaposlenega, Stroškovno mesto 

Opis 

EPSI Upravljanje s potovanji 
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