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INFORMACIJE GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV, V SKLADU S 13. ČL. UREDBE EU 2016/679

NASPROTOVANJE UPORABI PODATKOV UNIVERZITETNIH STROŠKOV
PRI PREDHODNO IZPOLNJENI DAVČNI NAPOVEDI
Agencija za Prihodke v sledečih odstavkih objasni način ravnanja zbranih podatkov in katere so temeljne pravice posameznika,
ki jih predvideva Uredba UE 2016/679, z ozirom na varstvo posameznikov oz. obdelavi osebnih podatkov
in v skladu z Zakonodajnim odlokom št. 196/2003 o varstvu osebnih podatkov.
Namen in področje S priloženim obrazcem je možno nasprotovati obdelavi (s strani Agencije za Prihodke) računskih informacij o šolninah
univerzitetnega študija, ki ste jih imeli v davčnem obdobju 2018 in ki bodo obdelani v predhodno izpolnjeni napovedi prihodkov.
obdelave

Če nasprotujete obdelavi prej omenjenih informacij, bodo te bile zbrisane in ne bodo vidljive s strani osebkov, za katere ste Vi
morebitni vzdrževani sorodnik (npr. zakonec, starši). Vsekakor posamezni davčni dokumenti bodo lahko uporabljeni za
olajšave, ki jih predvideva zakon z ozirom na davčno napoved.
V primeru, da ne nasprotujete tej obdelavi, prej omenjene računske informacije bodo vnešene v predhodno izpolnjeno davčno
napoved, ki jo pripravi Agencija za Prihodke, tako da bodo vidljive osebam, za katere ste Vi morebitni vzdrževani sorodnik (npr.
zakonec, starši).
Osebni podatki posredovani s tem obrazcem, bodo obdelani izključno s strani Agencije za Prihodke, z izrecnim namenom, da
se stroški ne pojavijo v predhodno izpolnjeni napovedi dohodkov.

Posredovanje
podatkov

Osebni podatki zahtevani v priloženem obrazcu so potrebni za identifikacijo osebe, ki vloži zahtevo za nasprotovanje vnosa
prej omenjenih računskih informacij v davčno napoved in za klasifikacijo stroškov. Brez teh podatkov zahteva bo zavrnjena.
Navedba lažnih podatkov omogoči morebitno sprožitev upravnih sankcij, ki v nekaterih primerih postanejo kazenske sankcije.
Podatki bodo shranjeni za obdobje, ki ga predvideva zakonodaja.

Način obdelave

Osebni podatki bodo obdelani tudi s pomočjo avtomatiziranih sredstev, izključno za nujno potrebno obdobje, za dosego
postavljenih ciljev.
Agencija za prihodke sprejme vse smiselne ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno varnost in zaupnost obdelave podatkov za namene,
za katere so bili ti zbrani; Agencija za Prihodke je sprejela vse potrebne varnostne, organizacijske, tehnične in fizične ukrepe,
za zaščito informacij pred ponarejanjem, uničenjem, izgubo, krajo ali njihovo nepravilno in nezakonito uporabo.

Razvrstitev
koristnikov
osebnih podatkov

Vaši osebni podatki ne bodo objavljeni, toda bodo lahko posredovani:
• subjektom, katerim je dostavljanje podatkov predvideno po zakonu, pravilniku ali evropski zakonodaji, oziroma za izvrševanje
ukrepov Sodne Oblasti;
• subjektom, ki so bili določeni s strani Upravljavca, to so Odgovorne osebe, oziroma osebe, ki so pooblaščene za obdelavo
osebnih podatkov in, ki delujejo pod nadzorom Upravljavca ali Odgovorne osebe;
• ostalim tretjim subjektom, katerim je dostavljanje podatkov predvideno po zakonu, oziroma, če se bo Agencija morala braniti
pred Sodno Oblastjo, z ozirom na obstoječe uredbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Upravljavec za
Upravljavec za obdelavo podatkov je Agencija za Prihodke, ulica Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Rim.
obdelavo podatkov
Agencija za Prihodke se poslužuje družbe Sogei S.p.A., to je tehnološki partner, ki ureja in upravlja datoteko davčnih podatkov,
Odgovorni za
obdelavo podatkov in je zato prepoznan kot Odgovorni za obdelavo podatkov.

Odgovorni za
varstvo podatkov

Odgovorni za varstvo podatkov pri Agenciji za Prihodke je: entrate.dpo@agenziaentrate.it.

Pravice zavezanca Zavezanec ima pravico, v katerem koli trenutku, da pridobi potrdilo o obstoju posredovanih podatkov in/ali preveri njihovo
uporabo. Obenem, v skladu s pravilnikom, lahko zaprosi spremembo netočnih osebnih podatkov, oziroma njihovo dopolnitev.
Za uveljavljanje omenjene pravice, zavezanec lahko naslovi zahtevo na: Agencija za Prihodke, ulica Cristoforo Colombo št. 426
c/d – 00145 Rim, naslov elektronske pošte: entrate.updp@agenziaentrate.it.
Če zavezanec ugotovi da upravljanje njegovih podatkov ni v skladu z Uredbo in z Zakonodajnim odlokom 196/2003, se lahko
obrne do Nadzornika za Varstvo osebnih podatkov, na osnovi 77 čl. iste Uredbe. Naknadne informacije glede Vaših pravic v zvezi
z varstvom osebnih podatkov lahko dobite na spletni strani Nadzornika za Varstvo osebnih podatkov www.garanteprivacy.it.

Privoljenje

V kolikor je Agencija za Prihodke javni subjekt, ni primorana pridobiti privoljenje zavezanca za obdelavo osebnih podatkov.
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Z uporabo tega obrazca zavezanec izrazi Agenciji za prihodke svoje nasprotovanje uporabi podatkov univerzitetnih stroškov (in možna
povračila) pri predhodno izpolnjeni davčni napovedi.

PODPISANI
Davčna številka
Priimek in ime
Datum
rojstva

Kraj rojstva
Telefon

e-mail

KOT ZASTOPNIK/ SKRBNIK
Davčna številka
Priimek in ime

Datum
rojstva

Kraj rojstva

PROSI,
DA SE NE UPORABI PODATKOV (STROŠKI IN MOŽNA POVRAČILA) PLAČIL ZA UNIVERZITETNO
IZOBRAŽEVANJE PRI PREDHODNO IZPOLNJENI DAVČNI NAPOVEDI ZA LETO 2018.

Kraj in datum

Podpis

(popoln in čitljiv)

Priložiti kopijo osebne izkaznice prosilca in dokument morebitnega zastopnika ali skrbnika, ki je podpisal.
OBRAZEC SE POŠLJE IZKLJUČNO PO ELEKTRONSKI POŠTI NA NASLOV: “opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it”
ALI PO FAKSU 0650762273

