Opomba: S pristopom v članstvo Rodu Podkovani krap, ki je član zveze društev Zveza tabornikov Slovenije
(ZTS) nacionalne skavtske organizacije, ZTS pa član Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM), postane
član tudi član omenjenih organizacij (kot član ZTS pridobi tudi člansko izkaznico in ugodnosti za člane ZTS).
OBVESTILO ČLANOM O PRIDOBITVI OSEBNIH PODATKOV (13. člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov)


Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Društvo tabornikov rod Podkovani krap, Pot k ribniku 20, 1000
Ljubljana, taborniki.krapi@gmail.com
Polni naziv rodu, naslov rodu, telefon in/ali uradna elektronska pošta rodu.



Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana: /
Telefon, e-pošta.



Skupni upravljavec: ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana, 1000 Ljubljana
pisarna@taborniki.si, +386 (1) 300 08 20.



Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje zakonskih obveznosti (Zakon o društvih) in za
namene obveščanje in komunikacije s člani (podatki o članu); Preprečevanje neželenih zdravstvenih stanj
pri članih društva ob izvajanju aktivnosti društva; fotografije članov za namene obveščanja o dejavnostih
društva ter v promocijske namene.



Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Podatki o članu (Zakon o društvih in pogodba oz. statut
društva), zdravstvena stanja in fotografije (soglasje).



Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Ponudniki IT storitev;
računovodski servis, banke, zakoniti zastopnik društva, drugi člani – vodje posamezne aktivnosti.
Svetovna organizacija skavtskega gibanja - World Organization of the Scout Movement (WOSM).



Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Da, ZDA
(podjetje Microsoft/Google), samocertificirano na podlagi sporazuma Zasebnostni ščit (Privacy Shield).
Mednarodna organizacija Svetovna organizacija skavtskega gibanja – World Organization of the Scout
Movement (WOSM) s sedežem v Švici (EGP).



Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega
obdobja: podatki o članu (največ 5 let od prenehanja članstva), ostali podatki do preklica oz. ob
prenehanju članstva.



Informacije o obstoju pravic posameznika: do dostopa do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih
podatkov ali omejitev, pravica do ugovora obdelavi in pravica do prenosljivosti podatkov; posameznik
uveljavlja pravice pisno (naslovljeno na naslov društva ali na uradni email naslov).



Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar
koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala
do njenega preklica.



Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate
Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon:
012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).



Zagotovitev podatkov o članu (ime priimek, naslov, datum rojstva in email/GSM) je zakonska in
pogodbena obveznost. Če član ne zagotoviti osebnih podatkov, je posledica izključitev iz društva.

