
Varstvo osebnih podatkov pri nagradni igri »Vpis novih izdelkov v bazo VešKajJeš?« 
 

S sodelovanjem v nagradni igri posameznik poda privolitev za obdelavo osebnih podatkov v 
namene izvedbe nagradne igre, kar zajema tudi obveščanje nagrajencev nagradne igre. 
Zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: ime, priimek in elektronska pošta, pri 
nagrajencih nagradne igre pa tudi polni naslov, datum rojstva ter podatek o davčni izpostavi 
in davčni številki, v kolikor je to potrebno. 

Vsak nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo delnega elektronskega naslova na 
spletni strani ZPS (www.zps.si) in na spletni strani Veškajješ? (https://veskajjes.si/) z namenom 
obveščanja o rezultatih natečaja in prevzema nagrade. 
 
Upravljalec podatkov Zveza potrošnikov Slovenije, Frankopanska 5, 1000 Ljubljana navedene 
osebne podatke zbira, uporablja in obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).  
 
Osebne podatke sodelujočih v nagradni igri bomo hranili dokler bo živilo, ki ga vnese v bazo 
»Veš kaj ješ?« vsak od sodelujočih, objavljeno v bazi. Z izbrisom živila iz baze, se izbrišejo tudi 
osebni podatki sodelujočih. Osebni podatki nagrajencev se izbrišejo po preteku 1 leta od 
izročitve nagrade.  

Za zavarovanje osebnih podatkov bomo uporabili organizacijske, tehnične in druge ustrezne 
postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščen dostop ali uničenje podatkov, njihove 
spremembe ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo. 

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov nam pomagajo naši pogodbeni obdelovalci (npr. storitev 
spletnega gostovanja, storitve informacijske tehnologije…), ki delujejo po naših navodilih in 
osebnih podatkov ne smejo uporabljati za nobene druge ali lastne namene. Podatkov ne bomo 
brez vaše privolitve pošiljali tretjim osebam, ki niso naši pogodbeni obdelovalci ali partnerji, 
jih prodajali ali na kakršenkoli drug način uporabljali v namene, ki niso skladni z v nadaljevanju 
opisanimi nameni obdelave in predpisi s področja varstva osebnih podatkov. 

Zagotavljanje pravic posameznika pri obdelavi osebnih podatkov 

Zagotavljamo vam pravico: 

 dostopati do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, in informacij v zvezi z njihovo 
obdelavo; 

 do popravka in dopolnitve netočnih informacij v zvezi z vašimi osebnimi podatki; 
 zahtevati trajno ali začasno prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov (omejitev 

obdelave), če npr. ne želite, da se podatki izbrišejo ter namesto tega zahtevate 
omejitev njihove uporabe; 

 do izbrisa vaših osebnih podatkov: če prekličete vašo privolitev za obdelavo, bomo vaše 
osebne podatke izbrisali brez nepotrebnega odlašanja (pravica do pozabe); 

 do prenosljivosti podatkov: podatke, ki ste nam jih posredovali, lahko zahtevate v 
strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Kadar je to tehnično 



izvedljivo imate pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu 
upravljavcu; 

 biti obveščeni, če so vaši osebni podatki ukradeni ali izgubljeni. 

Kadar obdelava temelji na privolitvi, lahko privolitev kadarkoli prekličete tako, da nas o 
preklicu privolitve obvestite po elektronski ali navadni pošti. 

Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, 
da je pri obdelavi vaših osebnih podatkov prišlo do kršitve določb Splošne uredbe o varstvu 
podatkov (GDPR) ali določil veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

Vaš zahtevek, pritožbo ali ugovor v zvezi s katerekoli od zgoraj navedenih pravic, lahko pošljete 
na naš naslov: 

Zveza potrošnikov Slovenije, Frankopanska 5, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-
naslov: zps@zps.si. 

 
 
 
V Ljubljani, dne 30.10.2018 

mailto:zps@zps.si

