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GDPR Politika zasebnosti našega
društva

Spremenjeno: 12. 11. 2019

Definicije

● Naše društvo
Naše društvo pomeni Društvo Hiša otrok in umetnosti

● GDPR
General Data Protection Regulation Act. Oz Splošna uredba EU o varstvu podatkov 

● Potrošnik
Potrošnik je vsak posameznik, ki uporablja naše storitve ali nam posreduje svoje osebne 
podatke. Moški spol je uporabljen kot nevtralni za vse spole.

1. Načela za procesiranje osebnih podatkov

Naša načela so:

● Poštenost in zakonitost. Ko procesiramo osebne podatke ohranjamo vse pravice potrošnikov. 
Vsi osebni podatki morajo biti zbrani na pošten in zakonit način.

● Omejenost  za določen namen.Osebni podatki potrošnikov se zbirajo in procesirajo za točno 
določene namene.

● Transparentnost. Potrošnik mora biti informiran kako se njegovi podatki zbirajo, procesirajo in 
uporabljajo.

2. Kakšne osebne podatke zbiramo in procesiramo

Naše društvo zbira različne tipe osebnih podatkov za različne namene. Osebni podatki lahko 
vključujejo, a niso omejeni na:

● E poštni naslov
● Osebno ime in priimek
● Telefonsko številko
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3. Kako uporabljamo osebne podatke

Društvo uporablja osebne podatke za naslednje namene

● Da vam zagotovi dostop do naših storitev
● Da vas obvešča o spremembah naših storitev
● Da vam nudimo podporo pri naših storitvah
● Da vas obveščamo o naših storitvah
● Da zaznavamo in preprečujemo tehnične težave pri izvajanju naših storitev

4. Pravna podlaga za zbiranje in procesiranje osebnih podatkov

Pravna podlaga društva za zbiranje in procesiranje osebnih podatkov, opisana v tej politiki zasebnosti, 
je odvisna od tipa osebnih podatkov, ki jih zbiramo ter specifičnega konteksta, zaradi katerega zbiramo 
osebne podatke:

● Društvo z vami sklepa pogodbo
● Društvo za vas izvaja storitve
● Potrošnik nam je dal dovoljenje, da zbiramo in procesiramo njegove osebne podatke

5. Čas hranjena osebnih podatkov

Društvo bo hranilo vaše osebne podatke samo toliko časa, kot je nujno potrebno za potrebem opisane 
v tej politiki zasebnosti.

Društvo bo hranilo vaše osebne podatke samo toliko časa, kote je potrebno, da smo v skladu z 
zakonskimi in pravnimi obveznostmi.

6. Pravice varstva podatkov

Če ste državljan Evropske gospodarske skupnosti (EEA), imate določene praivice. Če želite izvedeti, 
kakšne vaše osebne podatke hranimo ali pa jih želite izbrisati, nas prosim kontaktirajte na 
info@hisaotrok.si ali 041663904.

V določenih okoliščinah imate naslednje pravice glede varstva osebnih podatkov:

● Pravica, da si ogledate, posodobite ali izbrišete vse podatke, ki jih imamo o vas
● Pravica do popravkov
● Pravica do ugovora
● Pravica do omejtive
● Pravica do prenosljivosti podatkov
● Pravica, da umaknete vaše soglasje
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