
Politika varstva osebnih podatkov društva Modrin 

Ta politika velja za obdelavo katerih koli osebnih podatkov, ki jo izvaja Športno-kulturno društvo Modrin, Mladinska 
knjiga, Ljubljana, Slovenska 29, 1000 Ljubljana kot upravljavec (v nadaljevanju: Modrin) ali ki se izvaja v imenu 
upravljavca. 

V Modrinu obdelujemo tiste podatke naših članov, ki nam jih ti posredujejo ob podpisu pristopne izjave in ob dani 
privolitvi v obdelavo osebnih podatkov. Ti podatki vključujejo, a niso omejeni na: ime, priimek, naslov, telefonska 
številka, e-naslov, fotografije ipd. Zbiranje osebnih podatkov članov nam v prvi vrsti omogoča opravljanje dejavnosti 
društva in komuniciranje s člani društva z namenom izvajanja dejavnosti društva. Osebne podatke pa lahko občasno 
potrebujemo tudi za druge namene, kot je odgovarjanje na vprašanja članov, za uveljavljanje kakršnih koli pravnih 
zahtevkov, lahko pa članom z zbiranjem in obdelavo njihovih podatkov (na primer v spletni anketi) prilagodimo 
vsebino izvajanja dejavnosti Modrina, pri čemer Modrin ne uporablja avtomatizirane obdelave osebnih podatkov. 

Pravna podlaga za navedeno zbiranje osebnih podatkov članov društva Modrin je: 
 zakon, kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti, 
 zakoniti interes, kadar je obdelava osebnih podatkov članov Modrina potrebna za izvajanje dejavnosti 

Modrina, 
 privolitev, kadar člani Modrina za obdelavo svojih osebnih podatkov dajo privolitev v obdelavo za 

posamezen namen obdelave.  
 

Osebne podatke članov Modrina hranimo za čas članstva in še tri leta po poteku članstva oziroma dokler so odprte 
terjatve do člana. Po tem času se osebni podatki članov izbrišejo. Osebne podatke članov, ki smo jih zbrali na 
podlagi privolitve, hranimo trajno oziroma do preklica te privolitve. Prav zaradi tega je pomembno izpostaviti, da je 
posredovanje določenih osebnih podatkov članov prostovoljno in jih le-ti niso dolžni posredovati, brez drugih 
(denimo ime in priimek) pa Modrin ne more opravljati svoje dejavnosti in so zato obvezni za članstvo v društvu. Če 
Modrin od posameznega člana ne dobi potrjene privolitve za zbiranje in obdelavo njegovih osebnih podatkov, ki 
sicer niso nujno potrebni, mu Modrin vseeno omogoči uveljavljanje storitev društva, je pa lahko v določenih primerih 

taka storitev okrnjena ali onemogočena. Tako denimo Modrin od svojih članov ne zbira podatkov o zdravstvenem 
stanju, vendar je priporočljivo, da pogodbenega izvajalca izbrane vadbe član obvesti o svojem posebnem 
zdravstvenem stanju, sicer je lahko taka vadba zanj celo škodljiva. V skladu z na novo sprejeto uredbo (Splošna 
uredba o varstvu osebnih podatkov) imajo člani društva Modrin naslednje pravice:  

 pravico dostopa do lastnih osebnih podatkov, ki jih o članih zbira Modrin, 
 pravico do popravka osebnega podatka, če je ugotovljena netočnost, 
 pravico do izbrisa osebnih podatkov, kadar za izbris ni zakonskih ali drugih omejitev, 
 pravico do omejitve obdelave njegovih osebnih podatkov, 
 pravico do prenosljivosti lastnih osebnih podatkov in  
 pravico do preklica dane privolitve – dano privolitev lahko kadarkoli prekličete. 

 
Člani Modrina lahko uveljavljajo svoje pravice v pisni obliki, dopis naslovijo na enega od spodnjih kontaktov društva 
Modrin: 
 
Športno-kulturno društvo Modrin, Mladinska knjiga, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01 241 32 70 

E-pošta: modrin@mkz.si 

Osebnih podatkov naših članov ne posredujemo tretjim osebam, razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno 
pogodbo, na podlagi katere izvajajo obdelavo v okviru naših navodil in so pri tem dolžni spoštovati zakonodajo 
glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t. i. pogodbeni obdelovalci). Modrin osebnih podatkov svojih članov 
ne iznaša v t. i. tretje države. V Modrinu skrbimo, da je raven tehničnih in organizacijskih ukrepov, s katerimi 
zagotavljamo varnost osebnih podatkov naših članov, vedno v skladu s smernicami in načeli privzetega in 
vgrajenega varstva osebnih podatkov svojih članov. 

V Ljubljani, 29. 6. 2018  
Klemen ERŽEN  

predsednik društva 
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