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POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
ZDRUŽENJA VOJNIH INVALIDOV
IN SVOJCEV PADLIH 1991
V Združenju vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 skrbimo za zasebnost posameznikov, članov
in drugih. Enako odnos zagotavljamo tudi pri uporabi spletne strani združenja z naslovom
https://www.zdruzenje91.eu.
V okviru uporabe spletne strani uporabniki v okviru dvosmerne komunikacije posredujejo lastniku
spletne strani svoje podatke. Z uporabo spletni strani Združenja 91 soglašate, da to lahko
pridobljene podatke shranjuje, obdeluje in uporablja vaše osebne podatke.

Katere osebne podatke zbiramo?
•
•
•

podatke e - sporočil, ki ste jih naslovili na zvezo ali društvo Sever (ime, e - naslov),
podatke zahteve za prejemanje e - novic (ime, e - naslov);
podatke registriranih uporabnikov za dostop do dodatnih vsebin spletne strani, ki obsegajo
obvezne (ime, priimek, e – naslov) in neobvezne podatke (spol, datum rojstva, naslov, poštna
št. in kraj, država, telefon, GSM in spletna stran, področje delovanja v združenju, soglasja o
dovoljenih vsebinah obveščanja, določitev vsebin h katerim član daje soglasje za objave na
spletni strani združenja in glasilu Bilten 91 ter podatke v zvezi s pravnim statusom člana
združenja glede na vojne zakone, stopnjo invalidnosti, sedež upravne enote).

Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 uporablja pridobljene podatke izključno le za
izvajanje zagovorništva ter programov obveščanja, vključevanja v družbo in javno življenje ter
izvajanje posebnih socialnih programov. Ti podatki so uporabljeni izključno za potrebe dokazil o
transparentni in namenski rabi javnih sredstev, ki jih združenje za potrebe izvajanja programov
pridobi v okviru javnih razpisov na državni in lokalni ravni ter okviru donacij.
Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 ne zbira posebnih vrst osebnih podatkov ali
osebnih podatkov, ki bi posegali v vašo zasebnost.

Kakšne so pravne podlage za obdelovanje vaših osebnih podatkov?
V skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov lahko vaše osebne
podatke obdelujemo:
•
•
•
•

če ste nam dali soglasje (ki ga lahko kadarkoli prekličete),
če je to potrebno zato, da lahko sklenemo in/ali izpolnimo pogodbo z vami,
če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo,
če to od nas zahteva zakonodaja.
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Za katere namene zbiramo vaše osebne podatke?
Osebne podatke zbiramo le za določene, izrecne in zakonite namene in jih ne bomo obdelovali na
noben način, ki ni združljiv s temi nameni. Takšen namen je lahko odgovor na vaše sporočilo,
pošiljanje naročenih e - novic, omogočanje storitev za registrirane uporabnike spletnih strani,
izboljšanje vašega obiska na naši spletni strani, izboljšanje načina izvajanja naših dejavnosti,
promocijske akcije ipd. Podatke zbiramo izključno za lastne potrebe in jih ne bomo posredovali
tretjim osebam.

Koliko časa hranimo vaše osebne podatke?
Osebne podatke bomo obdelovali skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.
Hranili jih bomo samo toliko časa, kolikor je to potrebno v skladu s pravno podlago in za namene,
za katere jih obdelujemo. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše osebne privolitve,
hranimo do vašega preklica.
Po preteku obdobja hrambe vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrišemo ali anomiziramo
tako, da jih ni več mogoče povezati s posameznikom.

Kakšne so vaše možnosti in pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki?
Če imate vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, nas lahko kadarkoli kontaktirate
na naslov zveze zdruzenje91@guest.arnes.si. Na istem naslovu lahko pridobite tudi informacijo o
zbranih podatkih, predlagate izbris, popravek ali omejitev obdelave v skladu s Splošno uredbo o
varstvu podatkov ali veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZOPS-2) in evropsko uredbo
o varovanju osebnih podatkov GDPR.
Pod določenimi pogoji imate pravico prejeti izpis osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, v
običajno uporabljeni, strukturirani strojno berljivi obliki in za pošiljanje osebnih podatkov h
katerikoli tretji osebi po vaši izbiri.
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.

Kje hranimo vaše podatke?
Upravljavec podatkov je Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991. Za varovanje osebnih
podatkov nam pri tehnični izvedbi seznama lahko pomagajo pogodbene organizacije (skrbniki obdelovalci), ki so za tovrstne naloge ustrezno tehnično opremljeni in registrirani. Podatki se
hranijo na območju EU.
Skrbno varovane osebne podatke hranimo v strežniških prostorih Združenja vojnih invalidov in
svojcev padlih 1991 ter zunanjega pogodbenega izvajalca. Vsi, ki imajo dostop do teh podatkov
in jih obdelujejo za potrebe izvajanja programov, dela izvajajo v skladu z zakonom o varstvu
osebnih podatkov.

2

Izjava o uporabi piškotkov
Za pravilno delovanje spletišč se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke,
imenovane piškotki. To se zgodi na večini večjih spletišč.

Kaj so piškotki?
Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletišče ob vašem obisku shrani na vašem
računalniku ali mobilni napravi. Spletišču omogoča, da si za določeno časovno obdobje zapomni
vaša dejanja in prednostne nastavitve (kot so uporabniško ime ali geslo, jezik, velikost črk in
druge nastavitve), zato jih pri obisku spletišča ali brskanju po straneh ni treba vedno znova
vpisovati.
Piškotke razlikujemo glede na naslednje značilnosti
•
•

začasni (in sejni) ali trajni piškotki
lastni piškotki ali piškotki tretjih oseb.

Sejni piškotek je piškotek, ki se samodejno izbriše, ko brskalnik zaprete, medtem ko trajni
piškotek ostane shranjen v brskalniku, dokler ne mine določeno obdobje (kar je lahko nekaj minut,
dni ali več let). Lastne piškotke postavi spletno mesto, ki ste ga obiskali, piškotke tretjih oseb pa
postavi zunanja partnerska spletna storitev, ki je v spletno mesto vključena zaradi želene
funkcionalnosti.

Zakaj naša spletna stran uporablja piškotke?
Piškotki so pomembno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi
in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogi za uporabo piškotkov izhajajo iz
njihovih lastnosti. Ena izmed njih je shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani.
Piškotki pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev, pomagajo pri zbiranju statistike, saj se le
z njimi lahko spremlja število in pogostost obiskovanja določene spletne strani. S pomočjo
piškotkov lahko upravljavec spletne strani oceni učinkovitost zasnove svoje spletne strani, kot
tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo tretjim uporabnikom na njegovi spletni
strani.

Kako uporabljamo piškotke
Na spletni strani Združenja 91 uporabljamo piškotke za:
•
•
•
•
•

spremljanje uporabe naših spletnih strani,
za namene analiziranja prometa (štetje obiskovalcev,
hrambo uporabnikovih nastavitev pri uporabi spletnega mesta
zagotavljanje delovanja nekaterih funkcionalnosti spletne strani
izvajanje oglaševalskih akcij, ki nam jih omogočajo drugi ponudniki

Z uporabo spletne strani https://www.zdruzenje91.eu se strinjate, da so piškotki nameščeni
na vaš računalnik. V nasprotnem primeru stran zapustite in piškotke odstranite iz vašega
računalnika.
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