
Informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu s 13. in 14. členom Splošne uredbe o varstvu 
osebnih podatkov (GDPR) 

 
 

Izjava o varstvu osebnih podatkov 
 
 
Upravljavec osebnih podatkov: 2A Sports LAB d.o.o. 
Sedež izvajanja dejavnosti/podjetja: Valentiničeva cesta 34, 3270 Laško 
 
Zavedamo se, da je varstvo osebnih podatkov velika odgovornost, zato zaščiti vaših osebnih podatkov 
posvečamo veliko pozornost ter vam obenem omogočamo nadzor nad njimi. 
 

1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave osebnih podatkov 
 
Kot upravljavec osebnih podatkov sami ali s pomočjo pogodbenih obdelovalcev zbiramo, hranimo in 
obdelujemo osebne podatke v okviru izvajanja naše dejavnosti, za namene izpolnjevanja obveznosti 
in posebnih pravic na področju zaposlovanja ter za obveščanje naših strank o ponudbi, novostih, 
promocijah, akcijah, seminarjih, izobraževanjih ter dogodkih. Osebne podatke zbiramo, hranimo in 
obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. 
 
Obdelava osebnih podatkov je lahko ročna ali avtomatizirana. Obdelava pomeni kakršnokoli 
delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki 
so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih 
podatkov. Obdelava osebnih podatkov zajema zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, 
shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, klicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, 
sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, 
anonimiziranje, izbris ali uničenje. 
 
Osebne podatke posameznikov zbiramo na podlagi veljavne zakonodaje, osebne privolitve 
posameznikov ter na podlagi zakonitega interesa.  
 
Kot upravljalec osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih 
podatkov, vodimo evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov (30. čl. Splošne uredbe o varstvu 
osebnih podatkov - GDPR), v katerih opredeljujemo namen zbiranja osebnih podatkov, vrste osebnih 
podatkov, informacijo o razkritju osebnih podatkov tretjim osebam, rok hrambe, splošen opis 
tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov (32.čl. GDPR). 
 

2. Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov 
 
Kot upravljavec osebnih podatkov vodimo naslednji evidenci osebnih podatkov:  

 
2.1. Evidenca strank 
 
Namen: obveščanje o ponudbi, novostih, promocijah, akcijah, seminarjih, izobraževanjih ter 
dogodkih. 
 
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Anže Zdolšek, telefonska 
številka: 070730541, e-naslov: anze.zdolsek@2asportslab.si 
 
Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov: Pogodbeno razmerje in osebna privolitev 
posameznika. 



 
Vrste osebnih podatkov: ime in priimek, datum rojstva, telefonska številka, elektronski naslov. 
 
Lokacija: Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter se ne iznašajo v tretje 
države. 
 
Obdobje hrambe za zbirke osebnih podatkov: Čas hranjenja osebnih podatkov je 10 let oziroma do 
izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika, na katerega se 
podatki nanašajo. 
 
Tehnični in organizacijski varnostni ukrepi:  
 
Upravljavec skladno z 32(1) členom Splošne uredbe o varstvu podatkov zagotavlja naslednje ukrepe 
za namen varovanja osebnih podatkov:  
 
Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se 
izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Varovanje zbranih 
osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke ter ukrepe, s 
katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje 
podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava osebnih podatkov. Ukrepi 
vsebujejo varovanje prostorov, nosilcev podatkov, ki vsebujejo osebne podatke ter varovanje strojne 
in programske opreme. 
 
Upravljavec podrobneje ureja varnostne ukrepe v internem aktu - Pravilniku o varovanju osebnih 
podatkov (maj 2019). 
 
 
2.1. Evidenca zaposlenih delavcev 
 
Namen: 
- za izpolnjevanje obveznosti in posebnih pravic upravljavca osebnih podatkov na področju 
zaposlovanja, v skladu z zakonom, ki določa tudi ustrezna jamstva pravic posameznika, 
- za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje 
pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. 
 
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Anže Zdolšek, telefonska 
številka: 070730541, e-naslov: anze.zdolsek@2asportslab.si 
 
Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov: 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela 
(Uradni list RS, št. 40/2006). 
 
Vrste osebnih podatkov:  
 
- ime in priimek, datum rojstva, , EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in 
začasno prebivališče, telefonska številka, elektronski naslov; 

- kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, 
delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime 
drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum 
sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega 
razmerja, dejavnost delodajalca. 



Lokacija: Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter se ne iznašajo v tretj 
države. 
Obdobje hrambe za zbirke osebnih podatkov: Izvirne listine iz 14., 17. in 19. člena ZEPDSV se hranijo 
kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za 
uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem. 
 
Tehnični in organizacijski varnostni ukrepi:  
 
Upravljavec skladno z 32(1) členom Splošne uredbe o varstvu podatkov zagotavlja naslednje ukrepe 
za namen varovanja osebnih podatkov:  
 
Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se 
izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Varovanje zbranih 
osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke ter ukrepe, s 
katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje 
podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava osebnih podatkov. Ukrepi 
vsebujejo varovanje prostorov, nosilcev podatkov, ki vsebujejo osebne podatke ter varovanje strojne 
in programske opreme. 
 
Upravljavec podrobneje ureja varnostne ukrepe v internem aktu - Pravilniku o varovanju osebnih 
podatkov (maj 2019). 
 
 
2.3. Evidenca uporabe videonadzornega sistema objekta 
 
Namen: videonadzor objekta se skladno z veljavno zakonodajo izvaja za namene zagotavljanja 
varnosti udeležencev programov. 
 
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Anže Zdolšek, telefonska 
številka: 070730541, e-naslov: anze.zdolsek@2asportslab.si 
 
Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov: Zakoniti interes – izvajanje dejavnosti podjetja. 
 
Vrste osebnih podatkov: posnetek posameznika (slika ter glas), datum in čas vstopa ter izstopa iz 
prostora, osebno ime posnetega posameznika, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, zaposlitev, 
številka in podatki o vrsti osebnega dokumenta ter razlogu vstopa. 
 
Lokacija: Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter se ne iznašajo v tretje 
države. 
 
Obdobje hrambe za zbirke osebnih podatkov: Čas hranjenja osebnih podatkov je 3 mesece. 
 
Tehnični in organizacijski varnostni ukrepi:  
 
Upravljavec skladno z 32(1) členom Splošne uredbe o varstvu podatkov zagotavlja naslednje ukrepe 
za namen varovanja osebnih podatkov:  
 
Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se 
izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Varovanje zbranih 
osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke ter ukrepe, s 
katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje 
podatkov, vpogled nepooblaščenih oseb v podatke, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena 



obdelava osebnih podatkov. Ukrepi vsebujejo varovanje prostorov, nosilcev podatkov, ki vsebujejo 
osebne podatke ter varovanje strojne in programske opreme. 
 
Upravljavec podrobneje ureja varnostne ukrepe v internem aktu - Pravilniku o varovanju osebnih 
podatkov (maj 2019). 
 
 
2.4. Evidenca uporabe videonadzornega sistema delovnega prostora 
 
Namen: videonadzor delovnih prostorov se skladno z veljavno zakonodajo izvaja za namene 
zagotavljanja varnosti udeležencev programov. 
 
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Anže Zdolšek, telefonska 
številka: 
070730541, e-naslov: anze.zdolsek@2asportslab.si 
 
Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov: Zakoniti interes – izvajanje dejavnosti podjetja. 
 
Vrste osebnih podatkov: - posnetek posameznika (slika ter glas), datum in čas, v katerem se je 
posameznik nahajal v določenem prostoru. 
 
Lokacija: Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter se ne iznašajo v tretje 
države. 
 
Obdobje hrambe za zbirke osebnih podatkov: Čas hranjenja osebnih podatkov je 3 mesece. 
 
Tehnični in organizacijski varnostni ukrepi:  
 
Upravljavec skladno z 32(1) členom Splošne uredbe o varstvu podatkov zagotavlja naslednje ukrepe 
za namen varovanja osebnih podatkov:  
 
Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se 
izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Varovanje zbranih 
osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke ter ukrepe, s 
katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje 
podatkov, vpogled nepooblaščenih oseb v podatke, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena 
obdelava osebnih podatkov. Ukrepi vsebujejo varovanje prostorov, nosilcev podatkov, ki vsebujejo 
osebne podatke ter varovanje strojne in programske opreme. 
 
Upravljavec podrobneje ureja varnostne ukrepe v internem aktu - Pravilniku o varovanju osebnih 
podatkov (maj 2019). 
 

1. Pravice posameznika 
 
Posameznik ima vse pravice, do katerih je upravičen na podlagi zakonodaje s področja varstva 
osebnih podatkov:   

 Pravica vedeti, 

 Pravica do popravka, 

 Pravica do omejitve obdelave, 

 Pravica do ugovora, 

 Pravica do dostopa, 



 Pravica do izbrisa, 

 Pravica do prenosa podatkov ter 

 Pravice v odnosu do avtomatske obdelave podatkov, 
vendar te pravice posameznika ne smejo biti v nasprotju z določili druge zakonodaje.  
 
Vsak posameznik lahko, v kolikor meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova 
varstva osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu – Informacijskemu 
pooblaščencu Republike Slovenije (Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 
1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si).  
 
V 2A Sports LAB d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost in v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljamo, da 
le tisti zaposleni in naši pogodbeni obdelovalci, ki so za to pooblaščeni in imajo z nami sklenjeno 
ustrezno pogodbo, lahko zbirajo, hranijo in obdelujejo vaše osebne podatke. V 2A Sports LAB d.o.o. 
izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki. 
 
V primeru dodatnih vprašanj v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v 2A Sports LAB d.o.o., 
smo vam na voljo. 
 
 
 

https://www.ip-rs.si/

