
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 

Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana 

T: 01 58 22 460 

F: 01 58 22 550 

E: mail@lpp.si 

OBRAZEC ZA IZDAJO IMENSKE KARTICE URBANA 

Vlagatelj: 

Ime in priimek: 

Naslov: 

Datum rojstva: 

Zakoniti zastopnik (v primeru, če je vlagatelj mlajši od 15 let): 

Ime in priimek: 

Naslov: 

Zgoraj navedene osebne podatke potrebujemo za namen izdelave imenske vozovnice Urbana, izdelave in izdaje 

imenskih terminskih vozovnic, reševanje reklamacij, izračun subvencij ter kontrole upravičenosti do prevoza in 

druge storitve povezane s kartico Urbana, zato je zagotovitev zgoraj navedenih osebnih podatkov obvezna. Če 

zahtevanih podatkov ne zagotovite, izdaja in uporaba imenske kartice Urbana ni mogoča.   

LPP izjavlja, da: 

- osebne podatke zbira in obdeluje le na ustrezni podlagi in za zgoraj naveden namen;

- skrbi za upoštevanje načela vgrajenega in privzetega varstva osebnih podatkov;

- je za varstvo obdelave sprejela in izvajala vse potrebne organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje

ter zavarovanje osebnih podatkov z namenom, da se prepreči nenamerno ali nezakonito uničenje,

izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so prejeti, poslani,

shranjeni ali kako drugače obdelani;

- je o obveznosti upoštevanja postopkov varovanja osebnih podatkov seznanila vse zaposlene,

zastopnike in vse druge osebe,  ki so vključene v katerikoli proces, v katerem so jim dodeljene pravice

za obdelavo osebnih podatkov;

- ima z morebitnimi obdelovalci osebnih podatkov sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih

podatkov.

S podpisom tega obrazca potrjujem, da sem seznanjen z Obvestilom glede obdelave osebnih 

podatkov na spletni strani LPP na povezavi:  http://www.lpp.si/obdelava-osebnih-podatkov 

Datum: Podpis vlagatelja / zakonitega zastopnika: 

………………………………..………. ……………..……………………………….................. 

mailto:mail@lpp.si
http://www.lpp.si/obdelava-osebnih-podatkov


OBVESTILO GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:  

LPP d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, T: 080 18 88, T: 01 582 24 60, F: 01 582 25 50, E: mail@lpp.si  

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu dpo@lpp.si oz. 

preko klasične pošte na naslovu LPP d.o.o., Celovška cesta 160 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.   

 

Pravna podlaga in namen obdelave osebnih podatkov:  

Za zagotavljanje storitev prevoza potnikov, ki uporabljajo imensko kartico Urbana, v mestnem prometu, 

medkrajevnem prometu in integriranih linijah, LPP d.o.o. obdeluje vaše podatke na podlagi medsebojnega 

pogodbenega razmerja in ali na podlagi zakonskih določil s katerim posameznik pridobi pravico do prevoza, 

kakor tudi ostalih pravic, ki so s to dejavnostjo neposredno in posredno povezane. LPP d.o.o. za potrebe 

izvajanja pogodbe (Člen 6 1(b) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) obdeluje vaše podatke za namen 

izdelave imenske vozovnice Urbana, izdelave in izdaje imenskih terminskih vozovnic, reševanje reklamacij, 

izračun subvencij ter kontrole upravičenosti do prevoza in druge storitve povezane s kartico Urbana. Ostale 

informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v mestnem prometu, medkrajevnem prometu in integriranih 

linijah s kartico Urbana in IJPP vozovnicami lahko zainteresirane strani dobijo na uradni spletni strani LPP d.o.o. 

med splošnimi prevoznimi in spletnimi prodajnimi pogoji. 

 

Uporabniki in obdelovalci osebnih podatkov:  

Dostop do vaših osebnih podatkov ima poleg LPP-ja tudi tehnološki izvajalec za Urbano, to je  Imovation  d.o.o.  

ter  podizvajalec  Margento  R&D d.o.o. Do osebnih podatkov dostopa tudi  AP Ljubljana d.d., Pav d.o.o., 

Vrhnika in Mestna knjižnica Ljubljana (Mestna knjižnica Ljubljana dostopa do vaših osebnih  podatkov samo v 

primeru, če ste hkrati član Mestne knjižnice Ljubljana),  ki ravno tako kot LPP izdajajo imenske  kartice Urbana.  

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: 

Osebnih podatkov upravljavec ne prenaša v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.  

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov:  

Upravljavec bo osebne podatke hranil dokler obstaja namen, zaradi katerega so bili zbrani, in sicer za čas 

uporabe kartice Urbana. V primeru neuporabe kartice Urbana bo po 7 letih  od zadnje uporabe stekel postopek 

za izbris podatkov (postopek izbrisa traja do 90 dni).  

 

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev: 

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja. 

 

Vaše pravice: 

- S pisno zahtevo lahko od upravljavca zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v 
povezavi z vami; popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami; omejitev obdelave osebnih 
podatkov; izbris vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR, ali obdelavi 
ugovarjate. V kolikor se odločite za predčasni  izbris, imenske kartice Urbana ne boste mogli  več 
uporabljati  oziroma bo ta postala neuporabna. 

- Pri Informacijskemu pooblaščencu lahko podate tudi pritožbo (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-
naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si) 

Svoje pisne vloge in zahtevke glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko pošljete na naslov: dpo@lpp.si.   
 

Več o obdelavi osebnih podatkov s strani LPP si lahko preberete v Politiki zasebnosti, ki je na voljo na spletni 

strani http://www.lpp.si/politika-zasebnosti.    
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