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Slovenska zamejska skavtska organizacija
GORICA

TRST

drev. XX Settembre 85 – 34170 Gorica

ul. Risorta 3 – 34131 Trst

Informacije o
obdelavi osebnih
podatkov v smislu
13. člena Uredbe EU
2016/679

Slovenska zamejska skavtska organizacija, v nadaljevanju SZSO oziroma
Organizacija, vas obvešča o vsebini in načinu uporabe zbranih podatkov ter o
pravicah priznanih posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, na
podlagi Uredbe EU 2016/679, ki obravnava prav varstvo posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov.

Namen obdelave

Podatke, ki so sporočeni s tem obrazcem, bo SZSO obdelala izključno za namene,
predvidene v svoji ustanovni listini in statutu in za izpolnjevanje obveznosti iz
naslova članstva v Organizaciji.

Sporočanje podatkov

Zahtevane podatke je posameznik dolžan sporočiti, ker so ti bistveni za izvedbo
dejavnosti. Le-teh, v primeru pomanjkanja zahtevanih podatkov, ni mogoče
začeti. Pri pridobitvi zdravstvenih podatkov v namene taborjenj bodo ti
uporabljeni in obdelani izključno v sklopu dejavnosti in za namene nujnih
posegov nad mladostnikom zaradi alergij ter posebnih zdravstvenih stanj.
Navedba neresničnih podatkov lahko ob dokazani kršitvi Statuta in Pravilnika
SZSO privede do ukrepa izključitve iz Organizacije.

Način obdelave

Osebni podatki bodo obdelani tudi z avtomatiziranimi orodji za čas, ki je nujno
potreben za doseganje namenov, za katere so bili zbrani. SZSO izvaja vse
potrebne ukrepe, s katerimi zagotavlja, da bodo sporočeni podatki obravnavani
ustrezno in v skladu z nameni, za katere se upravljajo. SZSO uporablja vse
ustrezne varnostne, organizacijske, tehnične in fizične ukrepe, da bi zaščitila te
podatke pred spreminjanjem, uničenjem, izgubo, krajo ali nepravilno oziroma
nezakonito uporabo. Obrazec lahko oddate za to pooblaščenim posameznikom
znotraj Organizacije, ki jih določa interni Pravilnik.

Upravljavec obdelave

Upravljavec obdelave osebnih podatkov je zakoniti zastopnik SZSO s sedežem v
Gorici, drevored/viale XX Settembre 85 – 34070. Za dejavnosti obdelave osebnih
podatkov pooblaščeni posamezniki znotraj Organizacije prevzamejo status
upravljavca obdelave osebnih podatkov, ko dobijo podatke na razpolago in pod
svoj neposreden nadzor.

Trajanje hranjenja
osebnih podatkov

Osebni podatki se hranijo za obdobje članstva v SZSO ter za nadaljnjih
15 (petnajst) let od trenutka arhiviranja po prenehanju članstva, razen če
področna zakonodaja ne določa drugače.

Pravice posameznika
na katerega se
nanašajo osebni
podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva
dokazilo o obstoju ali neobstoju sporočenih podatkov in/ali preveri njihovo
uporabo. Poleg tega ima prej omenjeni posameznik pravico, da na način, ki je
opredeljen z Uredbo, zahteva popravke netočnih in dopolnitev nepopolnih
podatkov, omejitev obdelave ter prenosljivost podatkov. Takšne pravice lahko
uveljavlja z zahtevkom, naslovljenim na naslov: SZSO, drevored/viale
XX Settembre 85 – 34070 Gorica-Gorizia, naslov elektronske pošte:
tajnistvo.szso@gmail.com. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni
podatki, meni, da so bili podatki obdelani neskladno z Uredbo, se lahko obrne na
Nadzorni organ v skladu s 77. členom iste Uredbe.

Privoljenje

SZSO mora pridobiti privoljenje posameznikov, na katere se nanašajo osebni
podatki. SZSO ni dolžen pridobiti privolitve za posredovanje osebnih podatkov
organom javne uprave za izpolnitev obveznosti poročanja in/ali nadzora po
zakonu, ter drugim subjektom, ki jih določa zakonodaja ali druga nacionalna oz.
Evropska določila.
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Mod. P02

VLOGA ZA SPREJEM V ČLANSTVO SZSO
IME*:

KRAJ ROJSTVA*:

PRIIMEK*:

DATUM ROJSTVA*:

NASLOV BIVALIŠČA*:
IME IN PRIIMEK OČETA*:
IME IN PRIIMEK MATERE*:
oziroma
IME IN PRIIMEK SKRBNIKA*:
Tel.:

Tel.:

Naslov e-pošte:
STEG**:

SKUPINA**:

KRAJ SESTANKOV**:
* izpolnitev rubrik z zvezdico je obvezna; ** izpolni odgovorni voditelj enote

Podpisani /a ________________________________ ______________________________, rojen/a
v _____________________ ______________________ dne ______________ _______________,
davčna številka ___________________________ ____________________________________ kot
oče/mati/skrbnik ___________________________________, rojene/ga v ____________________
dne ______________________, želim postati, želiva, da najin sin/hči postane član SZSO.

Datum in kraj __________________

Podpis ______________________________
Podpis ______________________________

sledi
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IZJAVA O PRIVOLJENJU GLEDE UPORABE OSEBNIH PODATKOV (v skladu z Uredbo UE
2016/679 GDPR) – (v primeru mladoletnih od 16. leta dalje mora izjavo podpisati tudi mladoletna
oseba)
Podpisani/a ________________________________ _____________________________________,
rojen/a v _____________________ ____________________ dne ___________ _______________
davčna številka ____________________________

__________________________________ kot

oče/mati/skrbnik ______________________________________, rojene/ga v _______________
dne __________________________ enota ___________________ izraža/va svoje privoljenje za
obdelavo svojih/ mladoletnikovih osebnih podatkov in posredovanje le-teh v sklopu enot SZSO, ki
jih potrebujejo za izvedbo dejavnosti in to v skladu s cilji, ki jih določa statut SZSO, s katerimi sem/sva
bil/a seznanjen/a in v spoštovanju obstoječih predpisov.
V primeru fotografij in posnetkov dejavnosti, kjer nastopam/nastopa moj/a, najin, sin/hči
_______________________________ dovoljujem /dovoljujeva

 DA

 NE, da se te

fotografije/posnetki objavijo na medijih (kot so npr.: skavtska revija Jambor, časopis Primorski
dnevnik, Novi glas, slovenski program RAI in povezane televizije ter spletna stran RAI, spletna stran
SZSO in strani posameznih enot SZSO, katerim posameznik pripada, facebook stran SZSO in
posameznih enot SZSO, katerim posameznik pripada, v skladu z delovanjem SZSO.
Pooblaščam SLOVENSKO ZAMEJSKO SKAVTSKO ORGANIZACIJO, da uporablja podatke, ki jih hranijo
tajnik SZSO, SZSO – TS / GO.
Podpisani izjavljam, da sem prebral in potrdil vse zgoraj navedene izjave in bil seznanjen z nameni
in obdelavo osebnih podatkov, pravici do vpogleda vanje, prenosljivosti na drugi subjekt, ki ga bom
pisno sporočil, izbrisa podatkov in njihovega hranjenja le za obdobje članstva v SZSO in za nadaljnih
15 (petnajst) let po prenehanju članstva, razen v primeru določil, ki zadevajo arhivsko gradivo.

Kraj in datum:_____________________________
Podpis (polnoletnega oz. starša/skrbnika mladoletnega osebe):_____________________________
_____________________________
Podpis mladoletne osebe od 16. leta dalje

_____________________________

Priložena fotokopija osebne izkaznice ali pa izvirnost podpisa potrjuje voditelj (ime, priimek, enota, funkcija)
____________________________________________________
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Podpis ____________________________

