PRISTOPNA IZJAVA K DRUŠTVU PRIJATELJEV POTI SVETEGA JAKOBA V SLOVENIJI
IN
OBVESTILO POSAMEZNIKOM OB UPORABI SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV
(GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
IME
PRIIMEK
NASLOV
POŠTA, NASELJE
DATUM ROJSTVA
E-NASLOV
TELEFON

Skladno s 13. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (Uredba (EU)
2016/679-UL EU L 119/2016) ( v nadaljevanju GDPR), Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS,
86/04, 113/05 in 67/07), v nadaljevanju (ZVOP-1-UPB1)ter s Statutom Društva prijateljev poti svetega Jakoba v
Sloveniji (v nadaljevanju DPPSJS), Upravni odbor izdaja:
PRAVILA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
DPPSJS zbira in obdeluje osebne podatke skladno s 6., 24., 25. in 16. čl. ZVOP-1-UPB1) za opravljanje društvenih
nalog in za potrebe delovanja elektronskih servisov društva (spletna stran društva, e-obvestila), zbira in obdeluje
podatke na podlagi privolitve. Privolitev za obdelavo podatkov za določen namene, je dana prostovoljno in se
lahko v vsakem trenutku prekliče.
Posameznik lahko dovoli oziroma ne dovoli, vključno s pravico do izbrisa skladno z 17.čl. GDPR, uporabo osebnih
podatkov za spodaj navedene namene:
1.

V DPPSJS, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in vam
zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene in v obsegu, kot je to nujno

2.

potrebno oziroma za določene namene na podlagi vašega soglasja.
Pooblaščena oseba DPPSJS, kot upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov, je skladno s 6.čl.

3.

ZVOP-1-UPB1 in 37.čl. GDPR predsednik društva.
DPPSJS zbira naslednje osebne podatke posameznika – člana/-ice društva: ime in priimek, datum
rojstva, naslov bivališča, elektronski naslov in telefonsko številko člana, v primeru otroka pa še ime in
priimek starša oz. zakonitega zastopnika, elektronski naslov in telefonsko številko starša oz. zakonitega
zastopnika.

4.

DPPSJS zbira in obdeluje osebne podatke članov društva skladno s 6., 16., 24. in 35. členom ZVOP1-UPB1 za namene delovanja društva, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov DPPSJS
(statutarne obveznosti in obveznosti ter naloge, povezane s članstvom v društvu) in je taka obdelava
osebnih podatkov v interesu društva in članov.

5.

DPPSJ bo zbiralo in obdelovalo podatke tudi za:
a) obveščanje članov društva o delovanju preko elektronske pošte
b) fotografiranje in snemanje izvajanja društvenih aktivnosti, za namene predstavljanja aktivnosti in
društva ter da nastale fotografije, video in zvočne posnetke objavlja na spletni strani DPPSJS, v
društvenih prostorih, v društvenih publikacijah in na društvenih profilih Facebook, YouTube in
Instagram, Tik Tok, ipd. To soglasje posameznik podaja za sebe, v primeru otroka pa to soglasje podaja
eden od staršev oz. zakoniti zastopnik;

6.

Oseba, ki ne zagotovi osebnih podatkov, ki so potrebni za namene izvajanja statutarnih obveznosti
DPPSJS, ne more postati ali ostati član društva, ker je s tem onemogočeno izpolnjevanje obveznosti
društva iz temeljnih ali drugih aktov ali zakonskih obveznosti.

7.

V primeru, da posameznik ne poda soglasja za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za druge namene
(tč. 5), navedenih v soglasju, to zanj nima nobenih posledic pri koriščenju oz. izpolnjevanju statutarnih

8.

obveznosti članstva in izvajanja društvenih aktivnosti.
DPPSJS ne bo posredoval osebnih podatkov tretjim osebam, razen v primerih in za namene,

9.

opredeljene v teh pravilih in soglasju (tč. 4).
Vaše osebne podatke: ime, priimek ter obdobje članstva bomo hranili in uporabljali trajno, ostale
podatke pa do prenehanja članstva.

10. Vaše pravice kot posameznika v primeru danega soglasja so opredeljene z veljavno zakonodajo.
(GDPR, ZVOP-1-UPB1) Soglasje lahko kadarkoli prekličete, zahtevate vpogled, popravek, omejitev
obdelave, izbris ali prenos vaših osebnih podatkov ali podate ugovor, in sicer tako, da nas o tem obvestite
pisno po pošti na naslov društva (izjeme navedene v 6. točki).
11. DPPSJS zagotavlja, da bo izvajalo vse tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva
osebnih podatkov.
12. V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo DPPSJS nemudoma izvedel vse notranje in zunanje
ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o
tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.
13. Glede vprašanj varstva osebnih podatkov lahko posameznik poda pritožbo tudi pristojnemu
nadzornemu organu, tj. Informacijski pooblaščenec RS.
14. Pravila o varovanju zasebnosti DPPSJS se bodo po potrebi dopolnjevala in društvo bo zagotovilo ustrezno
in sprotno obveščanje članov o tem.
S svojim lastnoročnim podpisom prostovoljno soglašam z zbiranjem in obdelavo v pravilih določenih podatkov
skladno s 6., 7. in 8, čl. GDPR.
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______________________________________
PODPIS

