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Prijavnica na 1. CAA konferenco o letalski varnosti 
 

Ime in priimek udeleženca: 

 

Organizacija: 

 

Naziv/delovno mesto: 

 

Elektronski naslov za morebitno posredovanje dodatnih informacij: 

 

 

Udeležba na večerji dne 9. 5. 2019: 

 DA 

 NE 

 

Datum:  

 

 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 
 

Soglašam z nameni obdelave osebnih podatkov, kot so opredeljeni v nadaljevanju: 

DA 

 NE 

 

Potrjujem, da sem seznanjen z dejstvom, da na dogodku v namen promocije dogodka in 

CAA poteka fotografiranje in/ali snemanje: 

DA  

NE 

 
Želim prejemati obvestila o konferencah, posvetih, usposabljanjih in drugih dogodkih, ki jih 
organizira CAA: 

DA 

 NE 
 
 
Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana (v 

nadaljevanju CAA) obdeluje dane osebne podatke v namene izvedbe in prijave na 1. CAA konferenco 
o letalski varnosti, v namene promoviranja letalske varnosti in njenih aktivnosti, opcijsko pa še v 
namene obveščanja o informacijah o konferencah, posvetih, dogodkih in usposabljanjih, ki jih 
organizira CAA.  
 
Osebni podatki se obdelujejo s strani CAA trajno oziroma do preklica. Zavezujemo se, da bomo z 

vašimi podatki ravnali skrbno, da jih ne bomo posredovali tretjim osebam brez vaše izrecne 
privolitve, ter da jih bomo obdelovali in varovali skladno z veljavnim nacionalnim zakonom o varstvu 

osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 
1–88). 
 

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 
 

Z oddajo prijavnice soglašate z nameni obdelave, kot so opredeljeni v začetku, ter potrjujete, da ste 
seznanjeni z dejstvom, da na dogodku v namen promocije dogodka in CAA poteka fotografiranje 
in/ali snemanje.  
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OBVESTILO O FOTOGRAFIRANJU IN/ALI SNEMANJU 

 
Na dogodku bo potekalo fotografiranje, in sicer z namenom promocije dogodka oziroma poročanju o 
dogodku na spletni strani CAA. Fotografije se bodo nanašale na dogodek na splošno in ne na 
posamezne udeležence. 

 
KATEGORIJE OSEBNIH PODATKOV 
 
Soglasje k obdelavi osebnih podatkov dajete prostovoljno. Z oddajo prijave, potrjujete, da ste 
razumeli, da bo CAA obdelovala zgoraj podane osebne podatke. Svoje soglasje lahko kadarkoli 
brezplačno umaknete, in sicer tako da pošljete zahtevek z navadno pošto na naslov Javna agencija 

za civilno letalstvo RS, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana. Izbris bomo uredili v roku 30 dni od 
prejema zahtevka. 
 
VARNOST POMEMBNIH OSEBNIH PODATKOV 
 
CAA bo izvedla ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, namenjene varovanju vaših pomembnih 

osebnih podatkov. 

 
HRAMBA PODATKOV 
 
CAA lahko shranjuje vaše osebne podatke tako dolgo, kot je potrebno za namene, za katere so bili 
ti osebni podatki na začetku zbrani, ali tako dolgo in za take namene, kot zahteva ali dovoljuje 
veljavna zakonodaja. Po preteku tega obdobja bo CAA vaše podatke takoj zbrisala ali anonimizirala. 
 

VAŠE PRAVICE 
 
Skladno z veljavno zakonodajo (vključno z izjemami ali odstopanji od te zakonodaje) imate pravico, 
da dostopate do svojih pomembnih osebnih podatkov, pravico do popravkov napak v svojih osebnih 
podatkih in pravico, da z upravičenimi razlogi ugovarjate k obdelavi svojih pomembnih osebnih 
podatkov. Prav tako imate pravico, da se v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pritožite pri 

ustreznem organu za varstvo podatkov. 
 

VELJAVNA ZAKONODAJA 
 
Za ta obrazec velja zakonodaja EU in Republike Slovenije in se razlaga v skladu z njo ter spada pod 
izključno pristojnost sodišč v Sloveniji. To ne vpliva na vaše zakonske pravice. 
 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
 
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov Javne agencije za civilno letalstvo RS je Jaka Kenk 
(dpo@caa.si). 
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