
 

Spoštovani, 

v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov prosimo, da posredujete vašo 

privolitev za obdelavo osebnih podatkov. 

        

                                                     

 

soglašam z obdelavo mojih naslednjih osebnih podatkov (odvisno od področja privolitve): 

- ime in priimek 

- elektronski naslov 

- ulica, hišna številka 

- pošta in poštna številka 

- številka licence pilota zrakoplova 

- številka mobilnega telefona 

Prosimo Vas, da označite polja za katera področja podajate vašo privolitev 

 za pošiljanje obvestil o izdaji nove VFR letalske navigacijske karte Republike Slovenije 

ter distribucijo le te s strani Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o. (ime in priimek, 

elektronski naslov, ulica, hišna številka, pošta, poštna številka, številka licence pilota 

zrakoplova, številka mobilnega telefona), 

 za namene obveščanja o dogodkih s področja delovanja Kontrole zračnega prometa 

Slovenije, d.o.o., zlasti o novih izobraževanjih, dogodkih in prireditvah, ki jih organizira 

ali pri njih sodeluje Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o. (ime in priimek, 

elektronski naslov, številka mobilnega telefona), 

za namen obveščanja o posebnih omejitvah v slovenskem zračnem prostoru (ime in 

priimek, elektronski naslov, številka mobilnega telefona) 

 za druga obvestila s področja delovanja Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o. 

(ime in priimek, elektronski naslov). 

Seznanjen/seznanjena sem s pravico do vpogleda, popravka in izbrisa mojih osebnih podatkov 

kot tudi s pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov.  

Seznanjen/seznanjena sem z informacijo, da lahko svojo privolitev kadarkoli prekličem preko 

e-naslova info@sloveniacontrol.si. 

Od prejemanja elektronskih sporočil se odjavite tako, da kliknem na povezavo "Odjava", ki se 

bo nahajala na dnu vsakega poslanega sporočila. 

Vse informacije o tem, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše osebne podatke, si lahko 

preberete v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na povezavi https://www.sloveniacontrol.si/za-

javnost/politika-zasebnosti.  

Datum: ………………………                                                                               Podpis: ………………………   

(datum in podpis nista potrebna, če je privolitev podana elektronsko) 
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