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 Obrazec: GDPR – Koriščenje pravic posameznika 
Obrazec predstavlja sestavni del sistema za upravljanje 
z osebnimi podatki družbe Adm-Adria, d.o.o. 
 
Prosimo, da obrazec čitljivo izpolnite in ga posredujete 
preko klasične ali elektronske pošte. 
 
Koriščenje pravic, ki jih zahtevate bomo izvedli v 
najkrajšem možnem času. O postopku izvedbe boste 
obveščeni na kontakrne podatke, ki so navedeni na 
obrazcu. 

 

 

Koriščenje pravice posameznika glede obdelav osebnih podatkov 
 

Prosimo, da zahtevek izpolnite čitljivo in ga posredujete na sedež družbe ali pa v elektronski obliki na naslov 
elektronske pošte info@adm-adria.eu 

 

Podatki o vlagatelju 

Ime in priimek  

Naslov prebivališča  

  

Drugi kontaktni podatki 
(po potrebi) 

 

Drugi identifikacijski 
podatki na osnovi katerih 
Vas bo upravljalec lahko 
identificiral v zbirkah 
osebnih podatkov, na 
katere se vaša zahteva 
nanaša 

 

 

Vlagam na podlagi 15., 16.,17., 18., 20,.21. in 23 člena pravico povezano z izvajanje obdelav osebnih podatkov v 
obliki zahteve za: 

[  ] Pravico do seznanitve 

[  ] Omogočanje vpogleda v katalog osebnih podatkov 

[  ] Potrditev obdelave osebnih podatkov 

[  ] Seznanitev z osebnimi podatki, ki se v zbirki obdelujejo 

[  ] Seznam uporabnikov, katerim je omogočen dostop do mojih osebnih podatkov 

[  ] Zahtevo za kopijo (izpis) osebnih podatkov, ki se hranijo 

[  ] Seznam obdelav mojih osebnih podatkov (Opozorilo: ta seznam ne vsebuje osebnih podatkov) 
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[  ] Informacije o virih za pridobivanje osebnih podatkov in metodah obdelave osebnih podatkov 

[  ] Informacije o namenu in vrsti obdelav osebnih podatkov 

[  ] Pojasnitev logičnih postopkov odločanja, če se na sistemu uporablja avtomatizirano odločanje 

[  ] Pravico do popravka osebnih podatkov 

[  ] Pravico do dopolnitve osebnih podatkov 

[  ] Pravico do omejitve obdelav osebnih podatkov 

[  ] Pravico do izbrisa osebnih podatkov 

Zahtevo podajam, ker so moji podatki v vaši podatkovni zbirki 

[  ] Nepopolni 

[  ] Netočni 

[  ] Neažurni 

[  ] Bili zbrani v nasprotju z zakonom 

[  ] Bili obdelani v nasprotju z zakonom 

 

Obrazložitev oziroma utemeljitev zahtevanega postopka 
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Priložena dokazila 
 
 

 

   

Kraj in datum  Podpis vlagatelja 
 


