OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE
OSEBNIH PODATKOV



Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Lovsko kinološko društvo Gorica – Nova Gorica, Kožmani 16, 5270
Ajdovščina. Tel.: 041 688 605, 041 853 396 E-naslov: lkd.gorica@gmail.com
Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
Primož Bone Cesta 2, 5270 Ajdovščina tel.: 041 688 605 primoz.bone@siol.net





Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se v omejeni in osnovni identiteti uporabljajo zgolj pri
operativnem poslovanju društva ter obvestilih za funkcioniranje poslovanja. Vrste osebnih podatkov so: ime
in priimek, naslov prebivališča, e-naslov, telefon in datum rojstva.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Skladno s sprejetjem Evropske direktive o varovanju
osebnih podatkov vsi novo sprejeti člani z lastnoročnim podpisom na obrazcu pristopne izjave iz spletne
strani LKD Gorica (https://www.lkd-gorica.si/sl/content/lkd-gorica/akti-drustva.html )dovoljujejo uporabo
njihovih osebnih podatkov za potrebe poslovanja društva.



Obrazložitev zakonitih interesov1: NI



Uporabniki ali kategorije uporabnikov2 osebnih podatkov, če obstajajo:
Osebne podatke običajno enkrat letno posredujejo tiskarju za pripravo položnic za članarino in ovojnic za
pošiljanje vabil in obvestil članom. Z osebnimi podatki razpolaga tudi pogodbeni računovodski servis, ki
opravlja računovodske storitve za društvo



Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se ne prenašajo v druge države



Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega
obdobja:
Osebne podatke se hrani do preklica privolitve posameznega člana , oziroma do njegovega črtanja, izstopa
ali drugih zakonskih določil.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali
izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti
podatkov:
Posamezen član lahko kadar koli zahteva izbris njegovih osebnih podatkov iz evidence članstva ali zahteva
vpogled v evidenco in način vodenja le te.
 Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev se 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.
 Informacije:
Zagotovitev osebnih podatkov je dolžnost vsakega, ki se želi včlaniti v društvo. Če posameznik ne zagotovi
osebnih podatkov ne more postati član društva in se njegovo vlogo za članstvo zavrne.


Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v
takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave
za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:

Osebne podatke članov društva obdelujemo samo v toliko kolikor je to potrebno za ugotovitev plačila njihovih
obveznosti (članarina ali drugih zakonskih obveznostih upravljavca)

