INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
za člane Slovenskih tabornikov v Italiji
Rod modrega vala Trst - Gorica

V skladu s 13. členom Uredbe EU 2016/679 z dne 27/04/2016, v nadaljevanju GDPR (Splošna uredba o
varstvu podatkov), Vas društvo Slovenski taborniki v Italiji Rod modrega vala Trst - Gorica, s sedežem na
naslovu: Ul. San Francesco 20, 34133, Trst, v svojstvu upravljavca Vaših osebnih podatkov, obvešča o
naslednjem:
Upravljavec podatkov
Upravljavec podatkov je društvo Slovenski taborniki v Italiji Rod modrega vala Trst – Gorica (v
nadaljevanju “Taborniki RMV” ali “društvo”), s sedežem na naslovu: Ul. San Francesco 20, 34133, Trst,
katerega pravni zastopnik je Andrej Marušič (predsednik).
Obdelava osebnih podatkov
Gre za anagrafske podatke, kontakt (poštni naslov in naslov elektronske pošte, telefonske številke),
fotografske ali avdiovizualne posnetke, ki lahko vključujejo tudi zvočne posege na dogodkih v organizaciji
Tabornikov RMV.
Namen obdelave in pravna podlaga
Vaši osebni podatki, ki ste nam jih posredovali, bodo uporabljeni v sledeče namene:
a) Za izvedbo dogodkov v organizaciji ali soorganizaciji društva, ki se jih boste udeležili. Podatke bomo
uporabljali za objavo člankov, fotografij in posnetkov na spletni strani in socialnih omrežjih društva
ter na glasilih, brošurah, papirnatih objavah in tiskovnem materialu društva. Ti podatki bodo
shranjeni tudi v zgodovinskem arhivu društva.
b) Za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, predpisov in veljavne zakonodaje ter drugih navodil, ki jih
izdajajo zakonsko določeni organi, ter nadzornih in kontrolnih organov.
Obdelava osebnih podatkov za zgoraj navedene namene predvideva vašo izrecno privolitev (6. in 7. člen
GDPR). Vedno imate pravico ugovora, enostavno in brezplačno, da se obdelava vaših osebnih podatkov
v celoti ali delno omeji za določene namene, kot da na primer izrazite, da želite prejemati obvestila in
vabila samo po tradicionalnih kanalih in ne preko avtomatiziranih načinov stika.
Podatke bomo hranili samo dokler bodo uporabni v skladu z zgoraj navedenimi nameni in vsekakor za
obdobje, ki ne presega 5 let od podpisa te listine.
Obvezno ali neobvezno posredovanje podatkov in posledice odločanja o posredovanju osebnih podatkov
Za izpolnitev zakonskih obveznosti in/ali za sklepanje in izvajanje institucionalnih namenov je obvezno
posredovati podatke, ki so potrebni za namene, ki so navedeni v točkah a) in b). V kolikor se ne strinjate
s posredovanjem teh podatkov (tudi delno), pa društvo ne bo moglo uresničiti vseh svojih
institucionalnih obveznosti do udeleženca.

Metoda obdelave podatkov
Varstvo osebnih podatkov se izvaja s pomočjo postopkov, ki so navedeni v 4. členu št. 2) GDPR, v zgoraj
omenjene namene tako v papirnati in elektronski obliki z elektronskimi ali avtomatiziranimi sredstvi v
spoštovanju veljavne zakonodaje, zlasti kar zadeva zasebnost in varnost v skladu z načeli poštenosti,
zakonitosti, preglednosti in zaščite interesentov.
Za obdelavo podatkov skrbijo v društvu neposredno odgovorne in/ali pooblaščene osebe.
Pravice posameznika
Kjer je možno ima zainteresirani tudi pravice, ki so predvidene od 16. do 21. člena GDRP (pravica do
popravka, pravica do izbrisa “pozabe”, pravica do omejitve obdelave podatkov, pravica do prenosljivosti
podatkov, pravica do ugovora), prav tako pa pravico do pritožbe nadzornemu organu na spletno stran
www.garanteprivacy.it.
Za uresničevanje pravic, predvidenih v 15. členu GDPR, za vprašanja ali za informacije v zvezi z obdelavo
vaših podatkov in glede sprejetih varnostnih ukrepov, lahko v vsakem primeru predložite prošnjo na naše
društvo na naslov: info@tabornikirmv.it.

PRIVACY – IZJAVA O PRIVOLITVI
ZA MLAJŠE OD 16. LETA

ZA STAREJŠE OD 16.LETA

Podpisani/a oče/mati/skrbnik:

Podpisani/a:

sina/hčere/drugo:

rojen/a v:

rojen/a v:

dne:

dne:

glede na informacije predvidene po 13. členu Splošne uredbe EU 2016/679 o varstvu osebnih podatkov,
dajem svoje privoljenje v skladu s 6. in 7. členom iste Uredbe za:

PRIVOLIM
NE DOVOLIM
PREKLICUJEM

objavo fotografij in videoposnetkov posnetih na dogodkih v organizaciji ali
soorganizaciji Slovenskih tabornikov v Italiji Rod modrega vala Trst Gorica, na spletni strani društva in socialnih omrežjih (Facebook, Twitter,
Instagram …), na spletu in v papirnati obliki (vabila, brošure, mediji); te
publikacije so izključno informativnega značaja in/ali kot promocija
društvenega delovanja. Ti podatki bodo hranjeni tudi v zgodovinskem
arhivu društva v papirnati obliki in računalniški datoteki.

PRIVOLIM
NE DOVOLIM
PREKLICUJEM

Obenem dajem privoljenje za obdelavo anagrafskih podatkov in kontaktov
(poštni naslov in naslov elektronske pošte, telefonske številke), za cilje in
namene organizacije ali soorganizacije dogodkov Slovenskih tabornikov v
Italiji Rod modrega vala Trst - Gorica.

Zapadlost pričujoče privolitve je navedena v informacijah.
Datum:

