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OBVESTILO O ZASEBNOSTI 
S članstvom v društvu omogočate TURISTIČNEMU DRUŠTVU KANJA TRZIN, da zbira in obdeluje posredovane osebne               
podatke. Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov               
(GDPR) in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 
 
OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 
Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo le, če je to nujno potrebno.  S prijavo na e-novice se strinjate, da o vas                     
zbiramo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi. Osebni podatki, ki jih zbiramo so ime, priimek, naslov,                   
datum rojstva, telefonska številka in elektronski naslov. 
 
Vse pred 25.05.2018 prijavljene  ČLANE  (in tudi nove)  pozivamo , da se  zaradi nove uredbe o  GDPR ponovno ali  na                   
novo vpišejo na prejemanje aktualnih novic o  PRIREDITVAH , ki jih organizira TURISTIČNO DRUŠTVO KANJA TRZIN. Z               
vašimi podatki bomo upravljali skladno z Obves�lom o zasebnos�. 
 
NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 
Osebne podatke zbiramo v skladu za namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Posredovanih osebnih podatkov 
ne bomo uporabili za drug namen. 
 
PRAVNA PODLAGA 
Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja oz. na podlagi pogodbenega razmerja med članom in društvom.                
Na podlagi vašega soglasja bomo vaše osebne podatke uporabljali obdelovali za javna objavljanja pisnega in               
slikovnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje vaše posnetke (1.a točka 6. člena GDPR). Vse ostale                 
osebne podatke bomo upravljali in obdelovali na podlagi pogodbenega razmerja oz. samega članstva v društvu, saj                
gre za podatke, ki so potrebni za izvajanje članskih pravic in obveznos� (1.b točka 6. člena GDPR, obveščanje o                   
društvenih ak�vnos�h, članske izkaznice, vabila na dogodke društva, prijavljanje na razpise Občine Trzin ipd.). 
 
SHRANJEVANJE PODATKOV 
Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na podlagi soglasja hranimo do preklica. Soglasje za obdelavo                  
osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred              
preklicem. Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo do                
izstopa člana iz društva. 
 
POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV 
Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen izbranim pogodbenim                
partnerjem in Občini Trzin, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatkov                
ne bomo posredovali v tretjo državo ali tuji organizaciji. 
 
VAŠE PRAVICE 
Pravice, ki vam jih omogoča zakonodaja o varstvu osebnih podatkov (do vpogleda, do dostopa, do popravka, do                 
izbrisa, do omejitve obdelave, do prepovedi obdelave, do ugovora, do prenosljivos� podatkov), lahko uveljavljate              
prek pooblaščene osebe društva za varstvo osebnih podatkov, predsednice Dunje Špendal, na e-naslov:             
info@td-trzin.si . 
 
V primeru, če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ali                  
nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, lahko svojo pritožbo posredujete nadzornemu organu s              
področja varstva osebnih podatkov, to je Informacijski pooblaščenec. Kontakt Informacijskega pooblaščenca:           
Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta:  gp.ip@ip-rs.si .  
 
Trzin, _________ 

Predsednica TDKT 
                                                                                                                                Dunja Špendal 
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