
                                                                              
 

Politika zasebnosti Društva Šola zdravja 

 

Namen politike zasebnosti je seznaniti obiskovalce spletne strani o tem, kateri osebni podatki se 

zbirajo, s kakšnimi nameni se zbirajo in dalje obdelujejo, ali in pod kakšnimi pogoji se posredujejo 

tretjim osebam ter o drugih pomembnejših okoliščinah zbiranja in obdelave osebnih podatkov na 

spletnem mestu. 

Šteje se, da s prvo uporabo spletne strani soglašate s Politiko zasebnosti in tudi s Pogoji uporabe. V 

kolikor se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate s temi splošnimi pogoji, vas prosimo, da spletne 

strani ne uporabljate. 

UPRAVLJAVEC 

Upravljavec osebnih podatkov  je: 

Društvo Šola zdravja 

Slamnikarska cesta 18 

1230 Domžale 

e-pošta: info@solazdravja.si 

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je predsednik/ca Društva Šola zdravja, dosegljiv/a na 

elektronskem naslovu: info@solazdravja.si. 

 

KATERE PODATKE ZBIRAMO 
Na spletni strani zbiramo podatke, ki jih uporabniki posredujejo ob vstopu v zaprti del spletne strani 

za člane, ob prijavi na dogodek, izobraževanje ali usposabljanje, ob prijavi na elektronske novice in s 

pošiljanjem sporočil (vprašanje, pripomba, komentar, povpraševanje) preko spletnih obrazcev. 

Zbirajo se naslednji osebni podatki: 

● ime in priimek,  

● vzdevek, 

● elektronski naslov,  

● telefonska številka, 

Določene podatke, kot so IP naslov, datum in ura obiska ipd., pridobivamo tudi s pomočjo piškotkov, 

ki pomagajo DŠZ izboljšati spletno stran in uporabnikovo izkušnjo s spletno stranjo. Za podrobnosti 

glede piškotkov prosim preberite politiko piškotkov DŠZ v nadaljevanju te Politike zasebnosti. 

KAKO UPORABLJAMO PODATKE UPORABNIKOV 

Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni zgolj za namen, zaradi 

katerega so bili posredovani. 

 



                                                                              
 

1. Prijava v zaprti del spletne strani za člane  - INTRANET  

Spletna stran omogoča članom DŠZ prijavo in vstop v zaprti del spletne strani. Ob prijavi zbiramo 

naslednje podatke: 

● vzdevek ali elektronski naslov, 

● datum in ura prijave. 

Vstop je možen le članom DŠZ, zaprti del jim omogoča medsebojno komuniciranje in objavljanje 

vsebin. Podatke uporabljamo za potrebe sledenja obiskanosti in sledenja sprememb na spletni strani. 

Pravna podlaga: Obdelava podatkov temelji na “pogodbenemu razmerju” med članom in DŠZ. 

DŠZ bo hranilo osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi 

katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. 

2. Prijava na dogodek, izobraževanje, usposabljanje 

V prijavnem obrazcu na dogodek, ki ga organizira DŠZ, zbiramo naslednje podatke:  

● ime in priimek,  

● elektronski naslov, 

● telefonska številka, 

● datum in ura prijave. 

Podatke uporabljamo za potrebe organizacije dogodka (zagotovitev mesta na dogodku, posredovanje 

gradiv, posredovanje informacij o dostopu do prireditvenega prostora oz. povezavo do spletnega 

dogodka in podobno). 

Pravna podlaga: Obdelava podatkov temelji na “pogodbenemu razmerju” oziroma “zahtevi” po 

sklenitvi takšnega razmerja. 

DŠZ bo hranilo osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi 

katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. DŠZ hrani osebne podatke na podlagi obveznosti 

do financerjev in na podlagi zakonov za obdobje, ki ga predpisuje financer in posamezni zakon.  

3. Prijava na elektronske novice     

DŠZ pošilja elektronske novice na podlagi uporabnikovega jasnega in nedvoumnega soglasja. Na 

novice se lahko uporabnik prijavi ob včlanitvi, preko emaila ali spletnega obrazca, pri čemer izrecno 

privoli v prejemanje elektronskih novic. Ob prijavi na novice se zbirajo naslednji podatki:  

● elektronski naslov, 

● datum in ura prijave. 

V vsaki prejeti elektronski novici DŠZ ima uporabnik možnost, da se s klikom na povezavo odjavi od 

prejemanja tovrstne elektronske pošte, ali pa svojo odjavo od prejemanja novic sporoči na 

info@solazdravja.si. 

Pravna podlaga: Osebne podatke obdelujemo na  podlagi posameznikove veljavne privolitve. 

 



                                                                              
 

V primeru odjave bomo hranili kopijo uporabnikove privolitve (ki vsebuje tudi elektronski naslov), in 

sicer še toliko časa, kot smo na podlagi predpisov še lahko pozvani k njeni predložitvi. 

4. Pripombe in vprašanja preko spletnega obrazca 

Na spletni strani imajo uporabniki možnost podaje vprašanja, predloga, ideje, komentarja ali 

pripombe preko spletnega obrazca. Obvezni polji sta “Elektronski naslov” in “Vaše sporočilo”. 

Elektronski naslov je nujen, da lahko DŠZ odgovori na vprašanje ali pripombo. 

Šteje se, da z oddajo vprašanja ali pripombe na spletni strani DŠZ soglašate s tem, da uporabniku 

odgovorimo na elektronski naslov ter da uporabniku na elektronski naslov posredujemo informacije 

glede storitev DŠZ.  

Pravna podlaga: Podatke, ki jih boste vpisali v spletni obrazec, ter datum in uro oddaje DŠZ obdeluje 

le, če je to nujno za izvrševanje nalog ali obveznosti, kot je obravnava vprašanj in pripomb, njihovo 

reševanje in shranjevanje (arhiviranje).  

Rok hrambe je odvisen od vrste postopka in pravnih podlag, ki urejajo poslovanje in hrambo 

dokumentarnega in arhivskega gradiva. 

5. Drugi obrazci na spletni strani 

Na spletni strani najdete naslednje obrazce v obliki dokumenta: 

● pristopna izjava, 

● prostovoljska pogodba, ... 

Izpolnjenih obrazcev ne pošiljajte preko kontaktnih obrazcev spletne strani. Izpolnjen obrazec lahko 

pošljete preko varne elektronske pošte, jih pošljite po navadni pošti oziroma prinesite osebno na 

sedež DŠZ. Vsi podatki, podani v obrazcih, se obdelujejo in varujejo v skladu z Pravilnikom o 

varovanju osebnih podatkov Društva Šola zdravja. Vse informacije o obdelavi in varstvu podatkov so 

navedene na obrazcih. 

POSREDOVANJE PODATKOV TRETJIM OSEBAM 

DŠZ lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi zaupa 

pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v 

imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem 

pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. 

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje organizacija, so predvsem: 

● vzdrževalci informacijskih sistemov; 

● ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku; 

● ponudniki družabnih omrežij, spletnega oglaševanja in spletne analitike (Google, Facebook, 

Instagram ipd.). 

 

 



                                                                              
 

DŠZ nobenem primeru ne bo posredovalo osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim 

osebam. Če ni izrecno določeno drugače, bo DŠZ uporabnikove podatke posredovalo tretjim osebam 

le v primeru, če je to nujno potrebno za zagotovitev skladnosti poslovanja DŠZ z zakoni in drugimi 

pravno zavezujočimi akti ali če to od DŠZ zahteva pristojen državni organ. 

PRAVICE UPORABNIKOV GLEDE OBDELAVE PODATKOV 

Vsak posameznik, katerega osebne podatke obdelujemo, ima pravico do seznanitve z lastnimi 

osebnimi podatki, njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni z veljavnimi 

predpisi, tudi pravico do izbrisa, do omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti. 

Če bi radi dostopali do, pregledali, popravili, posodobili, umaknili ali kako drugače omejili uporabo 

vaših osebnih podatkov s strani DŠZ, nam to sporočite na elektronski naslov info@solazdravja.si. V 

uporabnikovi zahtevi naj bo vključen vaš elektronski naslov, ime, naslov, telefonska številka in jasna 

navedba podatkov, do katerih bi radi dostopali, jih spremenili, posodobili ali umaknili. 

Če menite, da je na naši spletni strani objavljen vaš osebni podatek (npr. ime, elektronski naslov, 

fotografija) in za to ni ustrezne podlage, nam to prosim sporočite na info@solazdravja.si. 

Vsak posameznik ima tudi pravico do vložitve pritožbe na obdelavo njegovih osebnih podatkov pri 

Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija  (spletna stran: www.ip-

rs.si). 

POVEZAVE DO SPLETNIH STRANI TRETJIH 

Spletna stran DŠZ lahko vključuje povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno 

vezane na DŠZ. Za zaščito podatkov na teh spletnih straneh DŠZ ne prevzema nobene odgovornosti. 

UPORABA PIŠKOTKOV 

Uporabniku želimo zagotoviti vse potrebne informacije glede piškotkov, ki jih DŠZ uporablja na 

spletni strani. Informacije vsebujejo splošne podatke o piškotkih, možnosti uporabnikov spletne 

strani ter informacije glede specifičnih piškotkov, ki jih uporablja DŠZ oziroma jih s soglasjem DŠZ 

uporabljajo tretje osebe. 

Kaj so piškotki? 

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik ob obisku spletne 

strani. Spletni strani so piškotki v pomoč, da prepozna uporabnika ob ponovnem obisku in posreduje 

DŠZ informacije o uporabnikovih aktivnostih na spletni strani DŠZ. Piškotki torej zbirajo informacije 

glede uporabnikove uporabe spletne strani DŠZ ter podatke glede uporabnikove naprave, s katero 

uporabnik dostopa do spletne strani. V tem primeru gre za vaš IP naslov, tip brskalnika, demografske 

podatke in URL naslov od druge spletne strani, v primeru da je uporabnik na spletno stran DŠZ prišel 

preko druge povezave. 

 

 



                                                                              
 

Lastni piškotki DŠZ. 

Kot veliko drugih spletnih strani, tudi DŠZ uporablja piškotke oziroma tehnologijo, sorodno 

piškotkom, da bi z njeno pomočjo bolje razumeli, kako uporabniki uporabljajo spletno stran DŠZ. To 

omogoča DŠZ, da spletno stran ves čas izboljšuje in jo prilagaja interesom uporabnika. Z lastnimi 

piškotki v DŠZ prepoznamo uporabnika, ko obišče spletno stran DŠZ. Lastni piškotki DŠZ so začasni. 

Piškotki tretjih oseb. 

Da bi lahko svojim uporabnikom zagotovili najboljšo izkušnjo pri uporabi storitev DŠZ, poleg lastnih 

piškotkov uporabljamo tudi piškotke uglednih tretjih oseb, kar DŠZ pomaga optimizirati spletno stran 

in analizirati, kako se spletna stran DŠZ uporablja s strani uporabnikov. 

V DŠZ uporabljamo Google Analytics (analitično orodje Googla) za spremljanje prometa na spletni 

strani. Google Analytics zbira podatke kot so: kako pogosto uporabnik obišče spletno stran, katere 

spletne strani obišče pred obiskom naše spletne strani, itd. Google Analytics zbira le IP naslov, ki je 

uporabniku dodeljen na dan obiska spletne strani, ne pa tudi imena ali druge identifikacijske podatke. 

DŠZ podatkov zbranih z Google Analytics ne kombinira s podatki zbranimi na drug način in s tem ne 

ugotavlja identitete obiskovalcev spletnih strani. Kljub temu da Google Analytics uporablja stalne 

piškotke, z namenom da vas tudi ob naslednjem obisku prepozna kot istega uporabnika, so omenjeni 

piškotki lahko uporabljeni samo s strani Googla. Pravice Googla do uporabe in posredovanja 

podatkov, ki jih pridobi s pomočjo Google Analyitics, so opredeljene skladno z naslednjima 

dokumentoma: Google Analytics Terms of Use in Google Privacy Policy. Google Analyticsu lahko 

onemogočite, da uporabnika prepozna ob vašem naslednjem obisku spletne strani, tako da izključite 

funkcijo uporabe piškotkov v vašem spletnem brskalniku.  

Soglasje. 

Vsak uporabnik spletne strani DŠZ mora imeti možnost nadziranja zbiranja uporabnikovih osebnih 

podatkov, povezanih z obiskom spletne strani DŠZ. V primeru, da se uporabnik ne strinja z uporabo 

piškotkov s strani DŠZ, prosimo da uporabnik preneha z uporabo spletne strani. 

Z nadaljnjo uporabo spletne strani DŠZ uporabnik nakazuje soglasje uporabnika k uporabi: 

● piškotkov, omenjenih v tej politiki; 

● osebnih podatkov uporabnika, ki jih pridobi DŠZ z uporabo piškotkov. 

Dodatne informacije. 

V kolikor potrebujete kakršnekoli dodatne informacije, obiščite spletno stran www.ip-rs.si ali 

www.aboutcookies.org ali www.whatarecookies.com. 

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI 

DŠZ si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni in dopolni Politiko zasebnosti v okviru te spletne 

strani. Odgovornost uporabnika je, da se seznani z vsemi morebitnimi spremembami. Datum zadnje 

Politike zasebnosti je zapisan v dokumentu. 

http://www.whatarecookies.com/


                                                                              
 

SKLEPNE INFORMACIJE 

DŠZ se zavezuje k varovanju zaupnosti osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane 

podatke bomo uporabili izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega 

mesta. 

Vaša vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov pri uporabi te spletne strani lahko pošljete 

na info@solazdravja.si. 

 

Domžale, 22.2.2021       Društvo Šola zdravja 

Zdenka Katkič, predsednica 

 


