
31. EVIDENCA POTNIKOV IZ SISTEMA REZERVACIJ LETALSKIH KART 
 
1. NAZIV ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV 
 
 Evidenca potnikov iz sistema rezervacij letalskih kart 
 
 
2. PODATKI O UPRAVLJAVCU OSEBNIH PODATKOV (ZA PRAVNO OSEBO: NAZIV 
OZIROMA FIRMO IN NASLOV OZIROMA SEDEŽ UPRAVLJAVCA OSEBNIH PODATKOV 
IN MATIČNO ŠTEVILKO) 
 
 MNZ Policija 
 Štefanova ulica 2, Ljubljana 
 Matična številka: 1332813000 
 
  
3. PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 
 

Zakon o nalogah in pooblastilih policije  
 
 
4. KATEGORIJE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI   
 

 Potniki v letalskem prometu.  
 

 
5. VRSTE OSEBNIH PODATKOV V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV 
 

- osebno ime 
- rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj) 
- EMŠO, za tujega državljana pa številka osebnega dokumenta 
- spol 
- naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča 
- identifikacijska oznaka osebe, ki je v policijskih evidencah 
- državljanstvo 
- podatki v zvezi z letom 
- datum rezervacije 
- datum in kraj izdaje ter drugi podatki o letalski karti 
- datum nameravanega potovanja 
- vzdevek ali lažno ime 
- naslovi in drugi kontaktni podatki iz rezervacije 
- podatki o plačilu letalske karte, vključno z naslovom za pošiljanje računa 
- celoten načrt potovanja 
- informacije o potnikih, ki pogosto letijo 
- podatki o potovalni agenciji oziroma drugem pravnem subjektu, pri katerem je bila 

opravljena rezervacija letalske karte 
- potovalni status potnika 
- številka sedeža 
- podatki o osebni prtljagi potnika 
- druge morebitne posebnosti, povezane s potovanjem potnika 
- število ter osebna imena drugih potnikov, povezanih z isto rezervacijo  
- vse naknadne spremembe podatkov 
- identifikacijska številka potnika iz informacijskega sistema letalskega prevoznika 
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6. NAMEN OBDELAVE 
 

Preprečevanje, odkrivanje preiskovanje in pregon terorističnih in drugih hudih kaznivih 
dejanj  

 
 
7. ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV 

 
 Devet mesecev po pridobitvi podatkov. 
 
 
8. OMEJITVE PRAVIC POSAMEZNIKOV GLEDE OSEBNIH PODATKOV V ZBIRKI 
OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNA PODLAGA OMEJITEV 

 
Oseba ima pravico do seznanitve s svojimi podatki takoj po vzpostavitvi evidence. 

 
 
9. UPORABNIKI ALI KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV, VSEBOVANIH 
V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV 

 
- policija 
- pristojni državni organi 

 
 
10. ALI SE OSEBNI PODATKI  IZNAŠAJO V TRETJO DRŽAVO, KAM, KOMU IN PRAVNA 
PODLAGA IZNOSA 

 
 Da 

 
- Interpol, Europol 
- policijam držav, s katerimi ima Republika Slovenija podpisane mednarodne pogodbe 

 
- Zakon o nalogah in pooblastilih policije 
- Zakon o kazenskem postopku 
- mednarodne pogodbe 

  
 
11. SPLOŠEN OPIS ZAVAROVANJA OSEBNIH PODATKOV 

 
- vsi dostopi do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru informacijskega sistema 

policije, so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi 
- prijava oziroma odjava z osebnim geslom 
- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov 

 
 
12. PODATKI O POVEZANIH ZBIRKAH OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC 
TER JAVNIH KNJIG 
  
 - 
 
 
13. PODATKI O ZASTOPNIKU IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5. ČLENA ZVOP1 
 
 -  
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