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POLITIKA VAROVANJA ZASEBNOSTI
Zagorje ob Savi, 31.1.2019
EKO KROG se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani
www.ekokrog.org ali osebno, preko elektronske pošte ali po telefonu, uporabljeni v skladu s Politiko
varovanja zasebnosti. Vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kako drugače
prosredovali tretjim osebam, razen v primerih ko to določa zakonodaja.
1. Namen tega dokumenta
Če nam preko spletne strani, po e-pošti ali kako drugače posredujete katerekoli osebne podatke,
bomo skladno z uredbo GDPR spoštovali vašo zasebnost. Naša politika glede varovanja podatkov je
sledeča:
 uporabnike natančno seznanimo s tem, kako in za kaj bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v
različne obrazce;
 ti podatki niso nikoli dostopni tretjim osebam;
 podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem in jih ne prodajamo;
 naše baze redno preverjamo in vzdržujemo;
 na željo uporabnika lahko njegove podatke iz naših baz tudi odstranimo, če so za to izpolnjeni
potrebni pogoji.
2. Upravljavec podatkov
Upravljavec vaših osebnih podatkov je EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo,
Ravenska vas 3, 1410 Zagorje ob Savi.
3. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov
Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v
namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za
drug namen, vas bomo predhodno zaprosili za vaše soglasje oziroma privolitev.
Obisk spletne strani
Ob vsakem obisku spletne strani na spletnem strežniku se avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka
spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo
na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja
statistike obiskov na naši spletni strani.

Tako zbranih podatkov ne obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi podatki.
Uporabo spletne strani in uporabo spletnih aplikacij na spletni strani štejemo kot soglasje obiskovalca
spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne
strani ne strinjate s temi pogoji, spletne strani ne uporabljajte.
EKO KROG si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali aplikacij na spletni
strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih
sprememb.
Vse vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik
zaščite intelektualne lastnine.
Obdelava osebnih podatkov članov
Podatke, posredovane v okviru prijave postani član, nam posredujete prostovoljno. Te podatke bomo
obdelovali zgolj za potrebe vodenja evidence članstva in za obveščanje o delovanju društva preko
elektronskih novic. Za pravilnost in točnost teh podatkov je odgovoren izključno član društva.
Prijava na novice
Na naši spletni strani se lahko naročite na prejemanje elektronskih novic, ki vsebujejo novice in
obvestila s področja naravovarstva in okoljevarstva ter vabila na dogodke. Elektronske novice bomo
pošiljali enkrat mesečno.
Za pošiljanje elektronski novic uporabljamo platformo Mailchimp (ZDA), s katerim delimo vaš epoštni naslov.
Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavite tako, da kliknete na ustrezno povezavo, ki se nahaja
na dnu vsakokratnih novic. V primeru odjave vašega elektronskega naslova ne bomo več uporabljali
za pošiljanje novic.
Spletna povpraševanja za delavnice za aktiviste, srečanja z mladimi in prijava na dogodke
Na spletni strani lahko oddate povpraševanje po delavnicah za aktiviste in srečanja z mladimi.
Podatke, ki jih vnesete preko spletnih obrazcev (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska
številka) uporabljamo za namen obveščanja o delavnici, srečanju ali dogodku in se bodo hranili do
izvedbe delavnice, srečanja ali dogodka.
Komunikacija preko spletnega kontaktnega obrazca
Na spletni strani lahko stopite v stik z nami preko spletnega obrazca z namenom posredovanja
morebitnih vprašanj na elektronski naslov. Prav tako je mogoče stopiti v stik z nami direktno preko
elektronske ali navadne pošte. Ko v našem spletnem obrazcu izpolnite zahtevo za povpraševanje,
pripombe ali vprašanja je potrebno obvezno izpolniti tudi polji: ime in priimek, naslov elektronske

pošte. Podatki bodo uporabljeni izključno za to, da odgovorimo na vaše povpraševanje oziroma
vprašanje. Podatkov, ki jih boste vpisali v spletni kontaktni obrazec, ne obdelujemo.
Kometarji pod objavami
Na spletni strani lahko pod objavami novic dodate svoj komentar. Pri tem je potrebno obvezno
izpolniti tudi polji: ime in priimek, naslov elektronske pošte. Vse informacije v vašem komentarju
lahko bere, zbira ali uporabi kdorkoli. EKO KROG bo podatke uporabil izključno za namen objave
komentarja in jih ne obdeluje.
Povezave na spletne strani tretjih oseb
Naša spletna stran vsebuje povezave na spletne strani tretjih pravnih oseb. Na delovanje teh strani in
na njihovo vsebino EKO KROG ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost tem
objavljenih informacij in vsebin. Njihove politike zasebnosti so lahko različne od naših. Če katerikoli
teh strani zaupate svoje osebne podatke, jih tretja oseba upravlja v skladu z njihovo politiko
zasebnosti. Zato vam svetujemo, da se seznanite s politiko zasebnosti strani, ki jo obiščete.
Deljenje osebnih podatkov preko socialnih omrežij
Na naši spletni strani so tudi integrirani gumbi za deljenje socialnih omrežij:






Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ZDA, ki ga upravlja XING AG,
Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemčija;
Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA;
GooglePlus, del socialnega omrežja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, ZDA;
Pinterest, ki ga upravlja Cold Brew Labs Inc., 808 Brannan St. San Francisco, CA 94103-4904,
ZDA ter
LinkedIn, 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, ZDA.

Gumbe za deljenje prepoznate s pomočjo posameznega logotipa, prilagojeni so skladno z načeli
varstva osebnih podatkov.
Šele če in ko na naši spletni strani pritisnete na posamezni gumb za deljenje, se vzpostavi neposredna
povezava med vašim brskalnikom in strežnikom upravitelja posameznega socialnega omrežja. Po
navedbah upravljavcev navedenih socialnih omrežij se brez klika na posamezni gumb za deljenje ne
pridobivajo nobeni osebni podatki iz socialnih omrežij. Tovrstni podatki, med drugim IP-naslov, se
pridobijo in obdelajo samo pri prijavljenih članih. V kolikor ne želite uvrstitve obiska na naši spletni
strani v vaš posamezni uporabniški račun socialnega omrežja, se odjavite iz uporabniškega računa
posameznega socialnega omrežja.
O vsebini posredovanih podatkov ter njihovi uporabi s strani socialnih omrežij, od njihovih
upravljavcev nismo obveščeni. Nadaljnje informacije glede uporabe podatkov s strani socialnih
omrežij najdete v izjavah o varstvu podatkov posameznih socialnih omrežij.

4. Uporabniki podatkov
Vsi podatki bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani
tretjim osebam brez vaše privolitve. V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo
naslednjim uporabnikom podatkov:
 ponudniku platforme za množično pošiljanje sporočil,
 administratorju in skrbniku spletne strani.
5. Obdobje hrambe
Vaše podatke bomo hranili le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so
bili zbrani in uporabljeni. Vaši kontaktni podatki za potrebe članstva se bodo obdelovali do preklica
oziroma prenehanja članstva.
Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se
bodo podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrisali.
6. Način varstva vaših podatkov
EKO KROG se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete. Storili bomo vse potrebno,
da osebne podatke zaščitimo pred kakršnimkoli kršitvami in zlorabami. Osebne podatke hranimo v
računalniški obliki in so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno
ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih
podatkov. Članske pristopne izjave v fizični obliki hrani za to pooblaščen član društva. Dostop do
podatkov imajo samo pooblaščene osebe.
7. Vaše pravice
Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa
vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših
osebnih podatkov na tretjo osebo.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu EKO KROG:
 omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev
nepopolnih osebnih podatkov;
 omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (pravica do pozabe);
 omogoči pravico do omejitve uporabe;
 omogoči pravico do ugovora obdelave;
 omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in
strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu;
 omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi
privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je
izvajala do njenega preklica;
 poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.
EKO KROG bo posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge
informacije v zvezi njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

8. Vejavnost in možnost spremembe politike
Politika varovanja zasebnosti stopi v veljavo z dnem podpisa. Pridržujemo si pravico, da Politiko
varovanja zasebnosti po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja
varstva osebnih podatkov.

