IZJAVA O VAROVANJU in OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
(Izjava za člane organov DŠZ)

Spodaj podpisani/a

kot
(ime, priimek, kraj)

v Društvu Šola zdravja, Slamnikarska cesta 18,
(funkcija in naziv organa društva)

1230 Domžale (v nadaljevanju društvo)
Elektronski naslov člana organa (v kolikor ni član društva):
Telefonska številka (v kolikor ni član društva):

podajam sledeči izjavi:
1. IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV


Seznanjen/a sem z določbami Pravilnika o varovanju osebnih podatkov Društva Šola zdravja z
dne 23. 3. 2021.



Pri opravljanju dela bom osebne podatke obdeloval/a izključno v skladu z navodili društva (to
je v skladu z navodili pooblaščene osebe ali meni nadrejene osebe), v skladu s predpisi in v
okviru namenov, ki jih določa društvo.



Pri svojem delu bom varoval/a osebne podatke s katerimi se bom seznanil/a in bom izvajal/a
vse potrebne ukrepe, da ne bi prišlo do njihovega razkritja nepooblaščenim osebam ali do
njihove uporabe, ki ni v skladu s predpisi, akti društva ali navodili.



Osebne podatke o članih, zaposlenih ali prostovoljcih društva bom posredoval/a tretji osebi
samo, če bom imel/a dovoljenje predsednika društva oziroma druge pooblaščene osebe v
društvu ali če v to privoli član , zaposlen ali prostovoljec sam po tem, ko je informiran o
namenu posredovanja ali če tako določa zakon.



Sem seznanjen/a, da se bom pri svojem delu lahko seznanil/a ali kako drugače obdeloval/a
tudi posebne osebne podatke (npr. podatke o zdravstvenem stanju) in bom te podatke še
posebej varoval/a.



V primeru odkrite kršitve varnosti osebnih podatkov, bom storil/a vse potrebno, da se osebne
podatke zavaruje in bom o kršitvi nemudoma obvestil/a predsednika društva oziroma drugo
pooblaščeno osebo.



Seznanjen/a sem s posledicami kršitev določil o varovanju podatkov ter s tem povezano
kazensko oziroma odškodninsko odgovornostjo.
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2. IZJAVA O SEZNANITVI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV


Seznanjen/a sem, da društvo moje osebne podatke uporablja za izpolnjevanje svojih
obveznosti in za namene organiziranja dela v društvu, kar vključuje tudi javno objavo mojega
imena, priimka, kraja na spletni strani društva in društvenem glasil. Podlaga za takšno
obdelavo je zakoniti interes društva, saj so le na takšen način lahko vsi člani seznanjeni
oziroma izkaže transparentno in zakonito delovanje društva svojim financerjem in
podpornikom.



Seznanjena sem, da društvo moje osebne podatke (elektronski naslov, telefonska številka)
uporablja za namen organiziranje dela organa, katerega član sem. Z imenovanjem v organ se
med članom organa in društvom vzpostavi pogodbeno razmerje, ki je podlaga za omenjeno
obdelavo podatkov.



Seznanjen/a sem, da lahko društvo moje osebne podatke (ime, priimek, kraj) posreduje
vsakokratnim financerjem društva in javnim organom društva, če mora društvo financerjem ali
javnim organom poročati o sestavi organov in delovanju društva.



Seznanjen/a sem, da mi lahko društvo mojo zahtevo zagotavlja ažuren seznam financerjev in
javnih organov, ki se jim pošiljajo moji osebni podatki, in obseg teh osebnih podatkov.



Seznanjen/a sem, da so obdelovalci mojih osebnih podatkov lahko tudi osebe, ki društvu
nudijo običajne internetno komunikacijske storitve, kot so ponudniki elektronske pošte ali
ponudniki telekomunikacijskih storitev in druge osebe, ki nudijo društvu podporne storitve
(npr. pravna služba, administrativna pomoč).



Seznanjen/a sem, da društvo moje osebne podatke hrani ves čas trajanja mandata v organu
društva, po prenehanju mandata pa še deset let kot dokumentarno gradivo in kot poslovni
arhiv društva o tem, kdo je sodeloval pri upravljanju društva. Podlaga za opisano hrambo
osebnih podatkov je zakoniti interes društva, saj lahko društvo zgolj na takšen način ohranja
poslovni arhiv o svojem delovanju. Podatki se kot arhiv društva lahko hrani tudi trajno, če so
del dokumentarnega gradiva društva, ki se nanaša na delovanje društva v javnem interesu in je
hramba obvezna na podlagi zakona.



Seznanjen/a sem, da imam 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. Kadarkoli imam
pravico ugovarjati o obdelavi zgoraj opisanega namena. Ugovor lahko vložim pri društvu na
naslov info@solazdravje.si ali Društvo Šola zdravja, Slamnikarska cesta 18, 1230 Domžale,
če menim, da moj interes, upoštevajoč moj konkreten položaj, prevlada nad interesom društva.
V tem primeru bo društvo mojo situacijo individualno obravnavalo.



Seznanjen/a sem, da imam pravico do pritožbe na obdelavo osebnih podatkov v društvu.
Pritožbo lahko naslovim na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana, Slovenija (spletna stran: ww.ip-rs.si).



Seznanjen/a sem, da mi na podlagi moje društvo omogoči vpogled v to podpisano izjavo in
izroči kopijo.

Datum:

Podpis:

________________
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