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Obrazec za uresničevanje pravic posameznika – ________________________________ 
Upravljavec: Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 12, 6000 Koper 
 

Posameznik 

_____________ 
Davčna številka  

__________________________________________________ 
Ime in priimek 

 Zakoniti zastopnik Pooblaščenec 

_____________ 
Davčna številka 

__________________________________________________ 
Ime in priimek

 

Podpisani/a na podlagi veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov uresničujem moje naslednje pravice: 

 Pravico dostopa do osebnih podatkov - v zvezi s to pravico zahtevam: 

  Potrditev ali Upravljavec obdeluje moje osebne podatke. V primeru, da Upravljavec obdeluje moje osebne podatke zahtevam: 

   Kopijo mojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje Upravljavec 

   Informacije glede obdelave mojih osebnih podatkov iz 15. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) 

 Pravico do popravka osebnih podatkov - v zvezi s to pravico zahtevam (ustrezno označite): 

  
Popravek mojih osebnih podatkov, ki sem jih posredoval Družbi v okviru sklenitve oz. izvajanja pogodbe (v tem primeru vam bomo posredovali Obrazec za 

spremembo oz. dopolnitev podatkov z osebnimi podatki, ki jih trenutno vodimo v naših evidencah) 

  Popravek drugih mojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje Upravljavec – katerih in navedite pravilne podatke (z dokazili): 

  

 Pravico do izbrisa osebnih podatkov - v zvezi s to pravico zahtevam izbris mojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje Upravljavec, in sicer (navedite katerih): 

  

 Pravico do omejitev obdelave osebnih podatkov - v zvezi s to pravico zahtevam (ustrezno označite razlog za omejitev obdelave osebnih podatkov): 

  Netočnosti osebnih podatkov (člen 18/1/a GDPR); 

  Nezakonite obdelave osebnih podatkov (člen 18/1/b GDPR); 

  
Uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov (člen 18/1/c GDPR); 

  
Vložitve ugovora v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (člen 18/1/d GDPR); 

 Navedite vaše osebne podatke, ki jih obdeluje Upravljavec, zoper katere uveljavljate to pravico: 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 Pravico do prenosljivosti osebnih podatkov. Navedite osebne podatke, za katere uveljavljate to pravico: 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 Označite želeni način prenosljivosti teh osebnih podatkov: 

  Po pošti v predpisani obliki na zgoščenki 

  Osebni prevzem v predpisani obliki na zgoščenki 

  Neposredni prenos k drugemu upravljavcu – navedite upravljavca (naziv, sedež, kontaktni podatki): 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 
Pravico do ugovora – v zvezi s to pravico ugovarjam obdelavi mojih osebnih podatkov s strani Družbe (ustrezno označite): 

  Ki temelji na zakonitih interesih Družbe (če Upravljavec obdeluje osebne podatke na tej pravni podlagi, navedeno v Informacijah posamezniku), in sicer: 

opredelite obdelavo, kateri ugovarjate:  

  Z avtomatiziranimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij (če Upravljavec obdeluje osebne podatke na tak način, navedeno v Informacijah posamezniku) 

 

Ustrezno izpolnjen in podpisan Obrazec za uresničevanje pravic posameznika pošljite po pošti na sedež Upravljavca oziroma na elektronski naslov info@primorski-skladi.si oziroma 

v času uradnih ur osebno oddajte na sedežu Upravljavca ali na enem od vpisnih mest Upravljavca. 

Podpisani/a sem seznanjen/a 

Da imam glede obdelave svojih osebnih podatkov pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem  organu. Nadzorni organ, ki je v Sloveniji pristojen za področje varstva osebnih 

podatkov Informacijski pooblaščenec RS Zaloška cesta 59,1000 Ljubljana, Slovenija, tel. št. 01/230 97 30, E-poštni naslov: gp.ip@ip-rs.si. Upravljavec bo na podlagi prejetega 
Obrazca za uresničevanje pravic posameznika obravnaval prejeto zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo in internimi postopki Upravljavca. Upravljavec si pridržuje pravico do 

identifikacije posameznika, ki uresničuje pravice. 

 

 

_____________________________________ ___________________________________________________ 

Kraj in datum Podpis posameznika / zakonitega zastopnika / pooblaščenca 

 

Izpolni upravljavec 

Obrazec prejet:    po pošti     elektronsko      osebno  

 

_____________________________________ ___________________________________________________ 

Datum in ura prejema obrazca Podpis odgovorne osebe, ki je prejela obrazec 


