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Politika zasebnosti 

 

I. VIZIJA ZASEBNOSTI 

 

V Parku Škocjanske jame, Slovenija se zavedamo pomena pravice do zasebnosti in 

spoštujemo zasebnost oseb, s katerimi sodelujemo, zato z osebnimi podatki ravnamo 

odgovorno, pazljivo in skladno z veljavnimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen 

le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem v obsegu in z namenom, ki je nujno 

potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov ter izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih 

pravic in obveznosti. 

 

II. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA 

 

Park Škocjanske jame, Slovenija je javni zavod, ki na podlagi Zakona o regijskem parku 

Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96 in 46/14 – ZON-C) upravlja z regijskim parkom 

Škocjanske jame. Javni zavod je s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Park Škocjanske 

jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 68/96 in 46/14 – ZON-C) ustanovila Vlada Republike 

Slovenije, ki zagotavlja sredstva za izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave.   

V okviru javne službe opravlja zavod več dejavnosti, med katerimi so priprava programa in 

razvoja Škocjanskih jam, skrb za vzdrževanje, obnavljanje in zavarovanje spomenikov in 

znamenitosti na zavarovanem območju parka, stalno spremljanje in analiza stanja naravnih 

vrednot in kulturne dediščine v parku, usklajevanje raziskovalnih nalog v zvezi s parkom ter 

organizacija raziskovalnega dela, sodelovanje pri mednarodnih projektih, skrb za javno 

predstavitev parka, izvedba in organizacija izobraževanja, priprava in vzdrževanje poti in 

označb v parku, sodelovanje z lastniki posameznih spomenikov v parku, strokovna pomoč in 

svetovanje, vzdrževanje jamske infrastrukture za obisk jam in opravljanje vodniške službe po 

parku in jamah ter vodenje informacijskega centra.  

 

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

 

Park Škocjanske jame, Slovenija ima osebo pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov, ki je 

dosegljiva po elektronski pošti na naslovu polona.kovacic@psj.gov.si oz. navadni pošti na 

naslov Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača s pripisom »za DPO«. 
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Podatki o pooblaščeni osebi so objavljeni na spletni strani http://www.park-skocjanske-

jame.si/vsebina/uprava-parka/informacije-javnega-znacaja. 

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo 

podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih 

podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo 

osebnih podatkov. 

 

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI 

 

Park Škocjanske jame, Slovenija na podlagi zakonskega pravnega temelja obdeluje osebne 

podatke posameznikov s področja delovnih razmerij, varstva pri delu in z drugih področij. 

Park Škocjanske jame, Slovenija obdeluje osebne podatke strank v okviru in za namen  

sklenitve in izvajanja pogodb kot so npr. avtorska ali podjemna pogodba, pogodba o dodelitvi 

nepovratnih sredstev idr. 

Park Škocjanske jame, Slovenija na podlagi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za 

namene stikov z mediji in izvajalci različnih strok, s katerimi je Park Škocjanske jame, Slovenija 

že imel poslovni odnos. 

Park Škocjanske jame, Slovenija na dogodkih, ki potekajo na območju parka ali v organizaciji 

javnega zavoda, fotografira dogodke in udeležence dogodkov. 

Park Škocjanske jame, Slovenija zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, 

prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, 

varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnem 

mestu. 

Park Škocjanske jame, Slovenija na podlagi privolitve zbira osebne podatke za namen 

obveščanja o lastnih dejavnostih in dogodkih. 

Park Škocjanske jame, Slovenija na določenih območjih izvaja videonadzor z namenom 

zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja. 

 

V. OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH 

PODATKOV V TRETJE DRŽAVE 

 

Poleg Parka Škocjanske jame, Slovenija (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem 

imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki Parku Škocjanske 

jame, Slovenija nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer 

izdelovalci in vzdrževalci informacijskih storitev ter mednarodne organizacije s področja 

varstva narave. 

Nekatere organizacije s področja varstva narave, ki jim kot našim obdelovalcem lahko 

razkrivamo osebne podatke, imajo sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo 

zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji. 

V primeru prenosa v tretje države bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih 

ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin 
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posameznikov, skladno z veljavnimi predpisi in to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili 

predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne določila Evropske 

komisije ali Informacijskega pooblaščenca RS ali pogodbena določila, odobrena s strani 

Informacijskega pooblaščenca RS.   

 

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV 

 

Posameznik lahko v skladu s predpisi zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev 

obdelave, izbris in prenos osebnih podatkov ter ugovarja obdelavi podatkov  ali dano privolitev 

prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 

Divača, s pripisom »za DPO« ali po elektronski pošti na naslov: polona.kovacic@psj.gov.si s 

pripisom »za DPO«. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi 

privolitve izvajala do njenega preklica. 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se 

njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi 

predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

 

VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV 

 

Park Škocjanske jame, Slovenija bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za 

uresničevanje namenov obdelave, in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če 

so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica. 

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za 

obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava 

osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko 

je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V takšnih primerih Park Škocjanske 

jame, Slovenija podatke hrani v skladu s predpisom. 

 

Datum: 24. 5. 2018 

Številka: 97-2/2018-37 
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