TURISTIČNO DRUŠTVO KANJA TRZIN
Ljubljanska cesta 12 F
1236 Trzin
T: 01-564-47-30
www.td-trzin.si
info@td-trzin.si

SOGLASJE NEČLANA DRUŠTVA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV (GDPR)
Na podlagi Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) in Zakona o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1),
Spodaj podpisani/a:__________________________________________________________________
ime, priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka
kot nečlan društva izjavljam, sem seznanjen/a in dovoljujem, da bo društvo, kot upravljavec in
obdelovalec osebnih podatkov, moje osebne podatke obdelovalo za namen/e:
(Prosimo označite, če se strinjate!)
obveščanja o dogodkih, organiziranih s strani TD Kanja Trzin
Osebni podatki, ki se bodo obdelovali so: ime in priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka. Pravna
podlaga za upravljanje in obdelovanje osebnih podatkov je privolitev posameznika na podlagi 1.a
točke 6. člena GDPR. Privolitev se lahko kadarkoli prekliče. Društvo in Občina Trzin bosta podatke
obdelovala zgolj v okviru izbranega načina do preklica privolitve za posamezni način obdelave.
Društvo bo osebne podatke varovalo v skladu z GDPR na način, da ne bi prišlo do morebitnih
neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Društvo se zavezuje, da osebnih podatkov
ne bo posredovalo, posodilo ali prodalo tretji osebi brez pisne privolitve posameznika, razen ko to
zahteva zakon ali ko obstaja, v skladu z 6. členom GDPR, za to zakonita podlaga.
Društvo bo vaše osebne podatke hranilo do preklica soglasja.
Seznanjen/a sem, da lahko kadarkoli zahtevam, da se mi omogoči vpogled v moje osebne podatke, ki
jih društvo obdeluje, da se mi posreduje kopija (izpis) o obdelavi osebnih podatkov ali da se mi na
mojo zahtevo izvede popravek, preklic in omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov, če so za to
izpolnjeni pogoji. Prav tako sem seznanjen/a, da imam pravico do ugovora in pravico do prenosljivosti
podatkov. Vse navedeno lahko storim pri osebi pooblaščeni za varstvo osebnih podatkov. V primeru,
da z ravnanjem društva na področju varstva osebnih podatkov nisem zadovoljen, lahko svojo pritožbo
naslovim na Informacijsko pooblaščenko, kontakt: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

Datum: ______________

_____________________
(podpis nečlana)
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