
PRAVILNIK O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV 

Zavedamo se pomembnosti varstva osebnih podatkov, predvsem zato, ker jih uporabljamo za 

zagotavljanje ustreznejših storitev in informacij našim obiskovalcem. Uredba GDPR, ki jo je sprejela 

Evropska unija, narekuje visoke standarde, ki določajo, kako se vaši podatki zbirajo, hranijo, vam 

omogoča vpogled vanje in zahtevo za izbris ter še veliko več. V skladu z zakonodajo in našim 

zavedanjem pomembnosti tega področja smo pripravili pojasnila o varnosti vaših podatkov in pravicah, 

ki jih imate kot lastnik podatkov. Pred podajo privolitve za zbiranje ali obdelavo vaših osebnih 

podatkov zato to pojasnilo skrbno preberite. 

KAJ SO OSEBNI PODATKI 

Osebni podatki so kateri koli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na 

glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati: 

ime, priimek, elektronski naslov, itd. 

Upravljavec osebnih podatkov na spletnem mestu www.zvezadgm.si je ZVEZA DRUŠTEV 

GENERAL MAISTER, Einspielerjeva 6.1000 Ljubljana. 

KJE HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE IN ZA KOLIKO ČASA 

Osebni podatki, ki nam jih digitalno posredujete, se shranjujejo na zato najetih strežnikih pri ponudniku 

gostovanja, lahko pa tudi pri podjetjih, katerih orodja uporabljamo. Na primer, ponudnik orodja za e-

poštno komunikacijo hrani podatke o naslovnikih. Zbrane osebne podatke hranimo do trenutka, ko 

nam sporočite, da ne soglašate več s hranjenjem in obdelavo osebnih podatkov oz. največ toliko časa, 

kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se obdelujejo, ali da zadovoljimo zakonske 

zahteve. 

ZBIRANJE, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV 

Vaše osebne podatke zbiramo, z njimi upravljamo in obdelujemo le za zakonsko določene namene ali 

na podlagi vašega izrecnega soglasja. Podatki, zbrani s soglasjem, so v prvi vrsti namenjeni 

komunikaciji z vami in izboljšanju storitev. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo 

posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega 

soglasja. 

PREKLIC SOGLASJA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 

Kadar koli imate pravico preklicati dano soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Prekličete lahko 

pravico za posamezen namen ali za vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali. 

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljite na naslov: ZVEZA DRUŠTEV 

GENERAL MAISTER; Einspielerjeva 6., 1000 Ljubljana  ali na elektronski naslov:  

info.zvezadgm@gmail.com. 



V primeru preklica soglasja za zbiranje ali obdelavo osebnih podatkov bodo vsi zbrani osebni podatki, 

na katere se bo nanašala zahteva za izbris, izbrisani ali izvzeti iz samodejne obdelave. 

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v 

zvezi z vami do vašega preklica ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko določene namene. 

VAŠE PRAVICE NA PODROČJU VARSTVA OSEBNIH PODATKOV 

Pravica do izbrisa/pozabe 

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma 

pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami. 

Kadar koli lahko zahtevate vpogled v podatke, ki jih je upravljavec o vas zbral, ali takojšen izbris svojih 

osebnih podatkov. 

V primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov vas moramo o popravku, dopolnitvi ali 

izbrisu brez odlašanja obvestiti. 

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov 

Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove 

netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora. 

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov 

Kadar koli imate pravico zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z 

vami. 

Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo 

drugemu upravljavcu. 

Pravica do ugovora 

Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja 

zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali 

komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe svojih 

podatkov v ta namen. 

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami 

Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do 

osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih 

podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih 

podatkov, vir osebnih podatkov. 

OGROŽENOST VARSTVA OSEBNIH PODATKOV 

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 

72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ. 

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov 

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja 

oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno 

področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov (GDPR). 


