POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV KK Postojna
ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Konjeniški klub Postojna se ukvarja z organiziranjem dogodkov, srečanj, sestankov,
izobraževanj in delavnic, ipd.
Pri zagotavljanju pravic, vezanih na članstvo v konjeniškem klubu, zagotavljanju
posebnih ugodnosti za naše člane, sodelovanju z našimi poslovnimi partnerji kot tudi
izvajanju pravic in obveznosti do naših zaposlenih prihajamo v stik z njihovimi
osebnimi podatki, jih zbiramo, hranimo in drugače obdelujemo. V konjeniškem klubu
se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic,
zato kot upravljavec z osebnimi podatki vseh posameznikov, na katere se osebni
podatki nanašajo, ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavnimi predpisi, z
našimi internimi akti, z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi pa skrbimo za
ustrezno raven varnosti osebnih podatkov.
PODATKI O UPRAVLJAVCU OSEBNIH PODATKOV
Konjeniški klub Postojna
Reška cesta 4a
6258 Prestranek
T: (041)805 748
E-pošta: konjeniskiklubpostojna@gmail.com
Internet: http://www.kk-postojna.si/
KONTAKTNA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov v konjeniškem klubu je dosegljiva po
elektronski pošti na naslovu volk.valentina@gmail.com oz. klasični pošti na naslov
Valentina Volk Predjama 4, 6230 Postojna s pripisom »osebni podatki«.
KATERE PODATKE OBDELUJEMO, NA KAKŠNI PODLAGI IN ZAKAJ
Osebne podatke posameznikov obdelujemo v okviru in za namen vodenja evidenc
članov kluba, evidenco vodenja plačil članarine ter drugih obveznosti, pošiljanja
položnic, obvestil ter novic.
V določenih primerih osebne podatke obdelujemo na podlagi PRIVOLITVE podane s
strani posameznika, in sicer namen obveščanja o organizaciji dogodkov, vabili na
dogodke za člane kluba, organizacije srečanj, sestankov, izobraževanj, delavnic,
strokovnih ekskurzij ipd., vezanih na članstvo v konjeniškem klubu. V teh primerih
obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega
obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do
preklica.
Osebne podatke obdelujemo zaradi IZPOLNITVE ZAKONSKE OBVEZNOSTI, na
primer na podlagi Zakona o športu, Zakona o društvih ter na podlagi drugih
predpisov, ki terjajo od nas, da v določenih primerih posredujemo osebne podatke
posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali

njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti. Na tej podlagi obdelujemo tiste osebne
podatke in za tiste namene, kot nam to nalagajo vsakokrat veljavni predpisi.
Osebne podatke lahko v določenih primerih obdelujemo tudi na osnovi
LEGITIMNEGA INTERESA. Vedno pretehtamo, ali je naš legitimni (zakoniti) interes
upravičen, in upoštevamo vaše interese pri vsaki obdelavi.
Osebnih podatkov ne obdelujemo z namenom izvajanja avtomatiziranega odločanja
ali profiliranja.
UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV
Podatki se posredujejo drugim uporabnikom, če nam to nalaga zakon, če obstaja za
to zakonit interes ali če imamo za to vašo privolitev.
OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV
V našem imenu in za naš račun lahko osebne podatke obdelujejo tudi obdelovalci,
kot so podjetja, ki jih angažiramo za zagotavljanje določenih storitev, na primer
računovodski servis . V kolikor obdelavo vaših osebnih podatkov zaupamo v
obdelavo takšnim zunanjim obdelovalcem, imamo z njimi sklenjeno ustrezno pisno
pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug
zavezujoč dokument.
PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE
Osebnih podatkov ne izvažamo v tretje države.
PRAVICE POSAMEZNIKOV
S pisno zahtevo, poslano na naslov Valentina Volk, Predjama 4, 6230 Postojna s
pripisom »osebni podatki« ali na mail v lahko zahtevate:
- dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z vami;
- popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami;
- omejitev obdelave osebnih podatkov;
- izbris vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR, ali
- obdelavi ugovarjate.
Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v
30 dneh od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva
dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V tem primeru
bomo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem
podaljšanju v roku 30 dni po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo tudi
obvestili. Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z
osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko
zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.
Kadar obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi privolitve, lahko posameznik
dane privolitve v obdelavo trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno
zahtevo, poslano na naslov: Valentina Volk, Predjama 4, 6230 Postojna s pripisom

»osebni podatki« ali na naslov: volk.valentina@gmail.com. Preklic privolitve ne vpliva
na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS
(Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.ip@ip-rs.si) če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z
veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke posameznikov bomo obdelovali v obsegu, ki je potreben za
uresničevanje namenov obdelave in le tako dolgo, dokler bo to potrebno za dosego
zasledovanega cilja.
Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena, zaradi katerih so bili zbrani,
oziroma v rokih, ki so določenih s predpisi. Če se osebni podatki obdelujejo na
podlagi privolitve, se hranijo do preklica. Po preteku tega obdobja se podatki izbrišejo
oziroma uničijo.
SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI
Spremembe Politike zasebnosti se posreduje članom konjeniškega kluba in ostalim
na katere se politika nanaša in se v spremenjeni vsebini uporabljajo od dneva objave
dalje.
Prestranek, 20.02.2020

