IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV VEZANIH NA PREGLEDOVANJE POGOJA PCT NA
ZBORIH/ SESTANKIH ETAŽNIH LASTNIKOV

1.

Družba HABIT d.o.o., Koroška cesta 48, 3320 Velenje, se šteje za upravljavca
osebnih podatkov.

2.

Informacije o varstvu osebnih podatkov pri družbi HABIT d.o.o.: habit@habit.si

3.

Upravljavec osebnih podatkov, družba HABIT d.o.o., izvaja pregledovanje pogoja
prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljevanju PCT) na zborih/ sestankih
etažnih lastnikov, kot to predpisujejo vsakokratni veljavni Odloki Vlade Republike
Slovenije oz. drugi veljavni predpisi ter iz razlogov javnega interesa na področju
javnega zdravja (člen 6, točka i. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
(GDPR)), o čemer bodo etažni lastniki na zboru/ sestanku etažnih lastnikov tudi
obveščeni in seznanjeni, vse skladno z zahtevami GDPR. Skladno z veljavnimi
vladnimi ukrepi morajo pogoj PCT izpolnjevati vsi uporabniki storitev, pri čemer
mora izpolnjevanje pogoja PCT zagotoviti izvajalec oz. organizator storitve.
Preverjanje pogoja PCT je predpisano iz razlogov javnega interesa na področju
javnega zdravja, zaradi preprečevanja širjenja okužb COVID-19, kar daje
upravljavcu ustrezno pravno podlago za obdelovanje osebnih podatkov, skladno z
določbami GDPR. Upravljavec bo za potrebe izpolnjevanja svojih dolžnosti, ki mu
jih nalagajo veljavni vladni ukrepi, vpogledal v ustrezne dokumente, iz katerega je
razvidno, da oseba izpolnjuje pogoj PCT, ter po potrebi tudi v osebni dokument.
Upravljavec lahko pri tem uporabi aplikacijo za odčitavanje QR kode, pri uporabi
katere ne gre za shranjevanje pridobljenih podatkov, pač pa le za preverjanje
avtentičnosti predloženega potrdila. Upravljavec bo pri tem vpogledal le v podatke,
ki so nujno potrebni za ugotovitev izpolnjevanja pogoja PCT. Ukrepi varovanja
osebnih podatkov so na visokem nivoju, saj ima dostop do podatkov le
pooblaščena oseba, ki bo preverjala izpolnjevanje pogoja PCT.

4.

Upravljavec pridobljenih podatkov ne bo hranil.
Upravljavec bo v osebne podatek zgolj vpogledal, pri čemer o pridobljenih podatkih
ne bo ustvaril evidence, jih hranil ali obdeloval na drug način.

5.

Posameznik ima pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi, pravico do
informiranosti, dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave,
ugovora.
Posameznik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati
in jasno opredeliti svojo zahtevo ter jo posredovati na e-naslov: habit@habit.si

6.

Če posameznik po kontaktu z upravljavcem še vedno meni, da so mu kršene
pravice na podlagi predpisov o varstvu osebnih podatkov, ima pravico do pritožbe
pri nacionalnem nadzornem organu, Republika Slovenija, Informacijski
pooblaščenec, na e-naslov: gp-ip@ip-rs.si.

7.

Obdelava osebnih podatkov se vrši s pooblaščenimi osebami upravljavca.

8.

Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih iznašal v
tretje države.

9.

Posameznik se lahko prostovoljno odloči, ali bo posredoval podatke za namene
preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT. V primeru, da posameznik ne predloži
zahtevanih dokazil, se jo opozoril, da je upravljavec v tem primeru skladno z
Odlokom dolžan zavrniti opravljanje storitve, saj je za to tudi prekrškovno
odgovoren, enako kot stranka, ki bi uporabljala storitve v nasprotju z določili
Odloka.

10.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

11.

Upravljavec bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP1; Uradni list RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o
elektronskih komunikacijah (ZEKom-1; Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 –
ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

