
 

 

OBVESTILO VOZNIKOM VOZIL Z VGRAJENIM GPS SLEDENJEM  

GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PO 13. ČLENU SPLOŠNE  

UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR)  
 

v Evidenci o uporabi sledilnih naprav v vozilih 

 

*** 

 

 Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 

Pošta Slovenije d. o. o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor 

 

 Kontakti pooblaščene osebe za varstvo podatkov (ang. DPO): 

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 

Maribor; elektronski naslov: dpo@posta.si. 

 

 Namen obdelave 

 

Pošta Slovenije d. o. o. se je zaradi varovanja ljudi in premoženja in zagotavljanja 

kakovostnih poštnih storitev ter hitre odzivnosti v preteklosti odločila za uvedbo sistema 

sledenja gibanju poštnih vozil med izvajanjem prevozov poštnih pošiljk.  

 

Obveščamo vas, da Pošta Slovenije d. o. o. uporablja sistem sledenja poštnim vozilom z 

vgrajenimi sledilnimi napravami GPS, ki omogočajo sledenje vozilom v realnem času. Pošta 

Slovenije d. o. o. podatke, ki jih zagotavlja sistem sledenja poštnim vozilom za prevoz 

poštnih pošiljk, obdeluje za namene:  

 

1. obvladovanja logističnega procesa prevoza/dostave poštnih pošiljk: pregled nad 

poštnimi vozili, racionalizacija transporta – obvladovanje stroškov, reševanje 

reklamacij; 

2. varovanja ljudi in premoženja; 

3. v primeru ugotovljenih odstopanj, kršitev in ob izrednih dogodkih za naknadni 

pregled nad izvedbo prevoza/dostave poštnih pošiljk in ukrepanje ob morebitnih 

ugotovljenih kršitvah pravil prevoza/dostave.  

 

 Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 

 

Zakonit interes v skladu z določili člena 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov v 

povezavi s 4. in 48. členom ZDR-1.  

 

Naprave za sledenje so nameščene v vozilih Pošte Slovenije d. o. o. in vozilih pogodbenih 

izvajalcev, ki so označena z nalepko. Podatki o lokaciji posameznega vozila za prevoz 

poštnih pošiljk se prek podatkovne povezave prenašajo na strežnik in se zapišejo v 

evidenco o uporabi sledilnih naprav v Pošti Slovenije. Predmetna evidenca obsega podatke 

o:  

 registrski označbi vozila,  

 telefonski številki za vozila Pošte Slovenije (vezana na vozilo),  
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 lokaciji vozila pri prevozih (geolokacijski podatki, in sicer podatek o naslovu začetka 

vožnje, podatki o naslovih na poti vozila in podatek o naslovu zaključka vožnje vozila 

ter podatki o koordinatah teh lokacij),  

 datumu in času izvajanja prevozov,  

 prevoženi poti oz. razdalji,  

 povprečni hitrosti vozila.  

 

Aplikacijska podpora (aplikacija Trak8) omogoča, da se na podlagi psevdonimiziranih 

izvirnih podatkov o poteku vožnje posameznega vozila, ki obsegajo tudi geolokacijske 

podatke GPS, izdelajo tudi druge analize (časovna izkoriščenost vozil po skupinah, evidenca 

postankov vozil, postanki vozil v ROI-območjih itd.).  

 

Evidenca o uporabi sledilnih naprav v vozilih ne vsebuje podatka o vozniku, temveč zgolj 

podatke o poštnih vozilih, vendar lahko pooblaščeni delavci za določen namen obdelave s 

pomočjo evidentiranih potnih nalogov pridobijo podatke o vozniku, ki je določenega dne 

z določenim vozilom izvedel določen prevoz. 

 

Osebni podatki se posredujejo uradnim organom v primeru njihove utemeljene 

zahteve. 

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov: 

 

največ 18 mesecev. 

 

 Pravica do dostopa, popravka, izbrisa, ugovora na obdelavo ter omejitve pravice in 

druga vprašanja, povezana z obdelovanjem osebnih podatkov: 

 

Posameznik lahko vloži za svoje osebne podatke zahtevo:  

 

- za dostop do osebnih podatkov (seznanitev),  

- za popravek,  

- za izbris svojih osebnih podatkov (pravica do pozabe),  

- za omejitev uporabe.  

 

Posameznik ima pravico, da obdelavi ugovarja, in pravico do prenosljivosti podatkov. Vse 

zahteve in morebitna vprašanja, povezana s to obdelavo, lahko posameznik naslovi na 

osebo, pooblaščeno za varstvo podatkov. 

 

 Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: pritožbo lahko podate 

Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-

rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).  

 

Z dnem objave tega obvestila prenehajo veljati predhodna obvestila v zvezi z obdelovanjem, 

namenom obdelave in obsegom obdelave podatkov, ki se beležijo z uporabo GPS-sistema sledenja 

poštnim vozilom, in se v celoti nadomestijo s tem obvestilom. 


