
 

 

PRAVNO OBVESTILO POSAMEZNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 

 

Slovensko ljudsko gledališče Celje skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 

razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR) podaja informacije o obdelavi osebnih podatkov.  

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov  

Slovensko ljudsko gledališče Celje 

telefonska številka: 03/ 4264 200  

spletna stran: www.slg-ce.si 

e-naslov: tajnistvo@slg-ce.si 

Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov  

doc. dr. Miha Dvojmoč, telefonska številka: +386 31 693 524, elektronska pošta: miha.dvojmoc@infocenter.si 

Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov 

Za namen OGLEDA PREDSTAVE se obdelujejo naslednji podatki in osebni podatki:  

ime in priimek udeležencev, naslov stalnega prebivališča, kontaktna telefonska številka, kraj zbiranja (kraj, ulica in 

hišna številka ter podatek o tem, ali gre za zaprt ali odprt prostor), čas zbiranja (datum in čas začetka in konca 

zbiranja). 

Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov 

Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 

št. 92/20 in 96/20) 

Uporabniki osebnih podatkov 

Osebni podatki se na izrecno zahtevo NIJZ, podano v mesecu dni od izvedbe predstave, posredujejo NIJZ, sicer se 

mesec dni po izvedbi predstave uničijo.  

Pravice posameznika 

S pisno zahtevo, poslano na Slovensko ljudsko gledališče Celje (SLG Celje), Gledališki trg 5, 3000 Celje, ali na 

elektronski naslov tajnistvo@slg-ce.si, lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev 

obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarjate obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami, ter zahtevate 

prenos podatkov.  

Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki 

urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.  

Hramba osebnih podatkov  

Osebne podatke bo Slovensko ljudsko gledališče Celje hranilo 1 mesec od začetka obdelave.  

Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in mednarodno organizacijo 

Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države. 
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