Informacije, ki se zagotovijo, kadar se osebni podatki pridobijo od
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (13. čl. Splošne
uredbe o varstvu podatkov)
Prosimo upoštevajte, da se vaši osebni podatki obdelujejo z naslednjimi predpostavkami:

1. Namen obdelave:
Namen tega in bodočih dopisov je vabljenje k udeležbi prireditev Urada koroške deželne vlade. V primeru
vaše prijave vaše podatke obdelujemo v namene izvedbe prireditve in jih uporabljamo za to, da vas
obveščamo o nadaljnjih oz. ponavljajočih se ali podobnih prireditvah.
Na prireditvi nastajajo slikovni in zvočni posnetki, ki lahko zadevajo tudi vas osebno. Ustrezni posnetki se
lahko shranijo in objavijo v dokumentacijske namene.

2. Pravna podlaga:
Črka f 1. odst. 6. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov (obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov,
za katere si prizadeva odgovorni ali tretja oseba; v tem primeru: izvajanje pravice zbiranja po 11. čl.
EKČP ter pravice informiranja po 10. čl. EKČP v interesu dežele, javnosti in tretjih oseb).

3. Posredovanje podatkov tretjim osebam:
V kolikor je to potrebno za izvedbo prireditve, se podatki vaše prijave posredujejo drugim prejemnikom
izključno v ta namen (npr. članom deželne vlade). Dodatno posredovanje drugim ali nadaljnja uporaba
vaših podatkov nista predvideni.
Slikovni in zvočni posnetki, ki lahko zadevajo tudi vas osebno, se lahko v dokumentacijske namene
objavijo in po potrebi predajo Koroškemu deželnemu arhivu.

4. Opozorila o obdelavi:
Pridobljeni podatki se obdelujejo izključno v navedene namene z upoštevanjem veljavne zakonodaje o
varstvu podatkov in načela sorazmernosti.
Seznanjamo vas z dejstvom, da koriščenje želenih storitev brez navedbe potrebnih podatkov ni možno.
Kot zadevna oseba imate pravico do informacij o osebnih podatkih, ki se nanašajo na vas, ter do njihove
poprave, izbrisa, preklica ali omejitve njihove obdelave v okviru pravnih predpisov.
Če ste mnenja, da se vaše pravice ne upoštevajo ali ne upoštevajo v zadostni meri, imate možnost, da se
pritožite pri organu za varstvo podatkov.

5. Dodatne informacije:
Vaši osebni podatki (ime/priimek, kontaktni podatki) se pod pogojem njihove ažurnosti in z ozirom na
nepretrgano pripravljanje prireditev hranijo najdlje za dobo 10 let od dne njihove pridobitve. Če ne želite
prejemati nadaljnjih takih informacij, se lahko kadarkoli odjavite iz našega razdelilnika; v tem primeru bomo
vaše podatke izbrisali. Glede tega glejte spodaj točko o kontaktnih podatkih odgovornega.
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Slikovni in zvočni posnetki prireditelja se shranijo za dobo dokumentacije prireditve.
Splošne informacije o varstvu podatkov in Splošni uredbi o varstvu podatkov najdete na naslednji
povezavi: https://www.ktn.gv.at/Diverses/datenschutz

6. Kontaktni podatki:
Kontaktni podatki odgovornega:
Amt der Kärntner Landesregierung/Urad koroške deželne vlade;
Abteilung 1 – Landesamtsdirektion/Oddelek 1 – Direkcija urada deželne vlade
Arnulfplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee
telefon: (+43) 050 536
pošta: …………………………….
Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo podatkov:
poštni naslov: Amt der Kärntner Landesregierung/Urad koroške deželne vlade
Abteilung 1 – Landesamtsdirektion/Oddelek 1 – Direkcija urada deželne vlade
Datenschutzbeauftragter/pooblaščenec za varstvo podatkov
Arnulfplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee
telefon: (+43) 050 536
e-pošta: datenschutzbeauftragter@ktn.gv.at
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