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Zadeva: Privolitev za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov- prošnja za objavo 
informacije na spletni strani

Na podlagi 6. člena Navodila o organizaciji in postopkih izvajanja skrbi za nekdanje pripadnike 
Slovenske vojske (MORS št. 007-37/2018-5 z dne 11. 6. 2018), Sektor za vojaške zadeve 
Direktorata za obrambne zadeve vodi evidenco nekdanjih zaposlenih na ministrstvu, ki s 
posebno izjavo privolijo v zbiranje in obdelavo njihovih osebnih podatkov za namene 
obveščanja in vabljenja na aktivnosti, ki so namenjene ohranjanju stika nekdanjih zaposlenih z 
Ministrstvom za obrambo. Z ustreznimi programskimi rešitvami se v evidenci vodi podatke o 
imenu in priimku, EMŠO ter bivališču nekdanjih zaposlenih na ministrstvu..

Kot ste verjetno že seznanjeni, je spomladi letos stopila v veljavo tudi Splošna uredba o varstvu 
podatkov (Uredba EU, 2016/679). 

Na podlagi navedenega smo v Sektorju za vojaške zadeve DOZ pripravili obrazec privolitve za 
zbiranje in obdelavo osebnih podatkov in z vašo pomočjo že pridobili določeno število 
podpisanih izjav, vendar z rezultati nikakor ne moremo biti zadovoljni. Zavedamo se, da 
informacija nikoli ne bo dosegla vseh nekdanjih zaposlenih, kljub temu pa želimo informirati čim 
večje število in jim ponuditi možnost izbire.

V kolikor se informacija sklada s programsko politiko vaših spletnih strani vas prosimo, da 
obrazec privolitve, ki je v prilogi objavite na vaši spletni strani in ponudite svojim članom - 
nekdanjim zaposlenim na ministrstvu in nekdanjim pripadnikom SV - vpis v evidenco nekdanjih 
zaposlenih v Ministrstvu za obrambo.
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