OBVESTILO V SKLADU S 13. ČLENOM EVROPSKE UREDBE ŠT. 679/2016
Spoštovani,
25. maja 2018 je stopila v veljavo Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection
Regulation), s katero dobivate več pravic do zasebnosti, kar želimo spoštovati.
V skladu z Uredbo navajamo naslednje:
●

Upravljalec in predstavnik upravljalca

Upravljalec podatkov: Krožek Anton Gregorčič iz Gorice, v imenu zakonitega predstavnika Julijana
Čavdka, s sedežem v Gorici - Drevored 22. septembra 188, e-mail naslov:
krozek.gregorcic@gmail.com.
●

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga:

Namen obdelovanja vaših osebnih podatkov se nanašajo na izvajanje izobraževanja »DevelopMENT«
v sklopu projekta »Zastavimo skupne moči za skupne cilje”, ki ga skupaj izvajajo Krožek Anton
Gregorčič iz Gorice, Fantje izpod Grmade, MOSP, Slovensko katoliško prosvetno društvo F.B. Sedej in
Prosvetno društvo Podgora; 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. Privolitev predstavlja pravno podlago, ki jo boste izrazili s podpisom te
informativne listine.
Z vašimi podatki bomo še naprej ravnali v skladu z italijansko in evropsko zakonodajo in z njimi
skrbno in spoštljivo upravljali ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

●

Dodatne informacije, ki so potrebne za zagotovitev poštene in pregledne obdelave:

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.
Imate pravico dostopa do vaših osebnih podatkov in lahko zahtevate popravek ali njihov izbris; imate
pravico do omejitve njihove obdelave, do ugovora zoper obdelavo in do prenosljivosti podatkov.
Če ste privolili obdelavi osebnih podatkov, imate pravico, da to privolitev kadarkoli prekličete. Preklic
ne bo vplival na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega
preklica.
Pravico imate do pritožbe zoper nadzorni organ na naslov: Garante per la protezione dei dati personali,
Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma
Posredovanje osebnih podatkov sloni na privolitvi in ni obvezno. V slučaju, da bi posameznik ne
dovolil uporabe osebnih podatkov, bo posledica neuporabnost osebnih podatkov za zgoraj navedene
pomene.

Kraj in datum:____________________, _________________________

Ime in priimek
___________________________________

Podpis
_______________________

