
 
 

 

POJASNILO ČLANOM ORIENTACIJSKEGA KLUBA KOMENDA GLEDE UREDBE  GDPR  
 

 
I. NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 

 

Orientacijski klub Komenda (v nadaljevanju OKK) v svoji evidenci članov kluba obdeluje naslednje podatke: ime, 

priimek, spol, datum rojstva, naslov bivališča, EMŠO (le za člane, ki tekmujejo na uradnih orientacijskih 

tekmovanjih doma in v tujini), številko ZZZS EMŠO (le za člane, ki tekmujejo na uradnih orientacijskih 

tekmovanjih doma in v tujini), elektronski naslov za obveščanje o vadbah in orientacijskih tekmovanjih in 

pošiljanje računov, telefonska številka za obveščanje, leto vpisa v OKK, udeležba članov na treningih, udeležba in 

rezultati članov na tekmovanjih, evidenca obveznosti ter prejetih plačil, foto in video posnetki za potrebe delovanja 

kluba in arhiva o delovanju kluba,. 

 

Navedene podatke OKK obdeluje na podlagi 6 (1b) člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obdelava je potrebna 

za izvajanje »pogodbe«, katere pogodbena stranka je član kluba, na katerega se nanašajo podatki. V skladu z 

mnenjem Informacijskega pooblaščenca je mogoče izpolnitev prijavnice društva obravnavati kot sklenitev 

»pogodbe«. Omenjene podatke posameznega člana bo društvo obdelovalo do pisnega preklica člana. 

 

OKK obdeluje (zbira) foto in video posnetke članov na podlagi ločene pisne privolitve članov z namenom 

uspešnega izvajanja osnovnih nalog društva, kot npr. priprava promocijskega materiala in priprava koledarja, 

obveščanje javnosti o dejavnostih in prireditvah, ki jih organizira OKK na spletni strani OKK, v družabnih omrežjih 

(npr. Facebook, Instagram) in v sredstvih javnega obveščanja (npr. Aplenca). Za mladoletne člane podajo privolitev 

v zbiranje in obdelavo omenjenih podatkov starši oz. zakoniti zastopniki člana.  
 
OKK osebnih podatkov ne obdeluje avtomatizirano in ne oblikuje profilov. 
 
 

II. PRAVICE ČLANOV ORIENTACIJSKEGA KLUBA KOMENDA GLEDE OBDELAVE 

OSEBNIH PODATKOV 
 

1. Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki 
 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, 

ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni  podatki, in kadar je to tako, dostop do osebnih podatkov in 

naslednje informacije: 
 

(a) namene obdelave; 

(b) vrste zadevnih osebnih podatkov; 

(c) uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, 

zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; 

(d) kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, 

merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; 

(e)  obstoj  pravice, da se od upravljavca zahteva  popravek ali izbris osebnih podatkov ali 

omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo 

osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi; 

(f) pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; 

(g) kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse 

razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom; 

(h) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 

22(1) in (4), 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. 
 



Kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, ima posameznik, na 

katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih ukrepih. V skladu s tretjo točko 

15. člena, upravljavec zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije, ki jih 

zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko upravljavec zaračuna razumno 

pristojbino. 
 

2. Pravica do popravka 
 

Posameznik,  na  katerega  se  nanašajo  osebni  podatki,  ima  pravico  doseči,  da  upravljavec  brez 

nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se 

nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih 

osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. 
 

3. Pravica do izbrisa (pravica do pozabe) 
 

Posameznik,  na  katerega  se  nanašajo  osebni  podatki,  ima  pravico  doseči,  da  upravljavec  brez 

nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne 

podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov: 
 

(a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače 

obdelani 

(b) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere 

poteka obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2), in kadar za 

obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; 

(c) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 

21(1), za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa 

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 

21(2); 

(d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito; 

(e) osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije 

ali pravom države članice, ki velja za upravljavca; 

(f) osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1). 
 

4. Pravica do omejitve obdelave 
 

Posameznik,  na  katerega  se  nanašajo  osebni  podatki,  ima  pravico  doseči,  da  upravljavec  omeji 

obdelavo, kadar velja en od naslednjih primerov: 
 

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za 

obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; 
 

(b) je obdelava nezakonita in  posameznik, na katerega se nanašajo osebni  podatki, nasprotuje 

izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; 
 

(c) upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih 

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje 

ali obrambo pravnih zahtevkov; 
 

(d) je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo v 

skladu s členom 21(1), dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad 

razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 
 

5. Pravica do prenosljivosti podatkov 
 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z 

njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in 



pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni 

podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar: 
 

(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in (b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi 

sredstvi. 
 

6. Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 
 

Posameznik,  na  katerega  se  nanašajo  osebni  podatki,  ima  pravico,  da  zanj  ne  velja  odločitev,  

ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v 

zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva. 
 

7. Pravica do ugovora 
 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim 

posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki 

temelji  na  točki  (e)  ali  (f) člena  6(1),  vključno  z  oblikovanjem  profilov  na  podlagi  teh  določb. 

Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge  za obdelavo,  

ki  prevladajo nad interesi,  pravicami in svoboščinami  posameznika, na katerega se nanašajo osebni 

podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 

 

 

Komenda, 16. 9. 2018 


