
33. EVIDENCA O VIZUMIH 
 
1. NAZIV ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV 
 

Evidenca o vizumih 
 
 
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 tujcih 
  
 
4. KATEGORIJE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI   
 

      Vsi tuji državljani, ki jim je vizum za vstop v Republiko Slovenijo izdala policija. 
 
 
5. VRSTE OSEBNIH PODATKOV V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV 
 

- EMŠO tujca, če mu je določen 
- priimek in ime 
- priimek ob rojstvu 
- rojstni datum (dan, mesec, leto) in kraj rojstva (država, kraj) 
- spol 
- državljanstvo 
- državljanstvo ob rojstvu 
- zakonski stan 
- priimek in ime matere in očeta ali priimek in ime zakonitih zastopnikov 
- podatki o potnem listu (vrsta, številka, organ in datum izdaje ter veljavnost) 
- poklic 
- priimek in ime zakonca 
- priimek zakonca ob rojstvu 
- datum in kraj rojstva zakonca 
- priimek, ime in datum rojstva otrok 
- osebni podatki o državljanu EU, kadar je tujec njegov družinski član (priimek in ime, 

rojstni datum, številka potnega lista ali osebne izkaznice, sorodstveno razmerje z 
državljanom EU) 

- naslov bivanja v tujini, elektronski naslov in telefonska številka 
- podatki o serijski številki in veljavnosti vizumov, ki so jih izdale druge države 

pogodbenice Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985  
- podatki o državi pogodbenici Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 

14. junija 1985 kot državi prvega vstopa v schengensko območje in o državi 
pogodbenici, v katero je namenjen 

- podatki o dovoljenju za vstop v državo, v katero je namenjen (organ, ki je dovoljenje 
izdal, začetek in konec veljavnosti dovoljenja) 

- podatki o številki overitve garantnega pisma 
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- fotografija predpisane velikosti, ki kaže pravo podobo tujca 
- prstni odtisi 
- podatki o: 

- kraju bivanja tujca v Republiki Sloveniji  
- številki prošnje 
- kraju in datumu vložitve prošnje 
- vrsti in datum izdaje vizuma 
- veljavnosti vizuma 
- dovoljenem številu vstopov 
- dovoljenih dneh bivanja in serijski številki vizuma 
- datumu in razlogu razveljavitve ali preklica vizuma 
- datumu in razlogu za zavrnitev prošnje za izdajo vizuma 
- državah pogodbenicah, s katerimi je potekalo predhodno posvetovanje glede 

izdaje vizuma 
- datumu posvetovanja 
- datumu in vsebini odgovora posamezne države pogodbenice 

 
 
6. NAMEN OBDELAVE 
 

- evidentiranje prosilcev za izdajo vizuma 
- kontrola prehoda čez državno mejo 

 
 
7. ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV 
 

- pet let po poteku veljavnosti vizuma, v primeru, da vizum ni bil izdan, pa pet let od 
pravnomočne odločitve o prošnji za izdajo vizuma, nato se arhivirajo 

- biometrični podatek o podobi obraza in prstnih odtisih se v evidenci o vizumih hrani 
trideset dni po pravnomočni odločitvi o prošnji, nato pa se iz evidence briše 

 
 
8. OMEJITVE PRAVIC POSAMEZNIKOV GLEDE OSEBNIH PODATKOV V ZBIRKI 
OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNA PODLAGA OMEJITEV 
 
 - 
  
 
9. UPORABNIKI ALI KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV, VSEBOVANIH 
V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV 
 

- policija 
- MZZ 

 
 
10. ALI SE OSEBNI PODATKI  IZNAŠAJO V TRETJO DRŽAVO, KAM, KOMU IN PRAVNA 
PODLAGA IZNOSA 
  
 Ne 
 
 
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 
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- sistem kontrole in evidentiranja dostopa do podatkov 
- kriptografska zaščita podatkov, ki se posredujejo z računalniško izmenjavo 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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