INFORMACIJE GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV (13. člen
Splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov, Uradni list Evropske unije L 119/1, v nadaljevanju
GDPR):

1. Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov in pooblaščenca za varstvo osebnih
podatkov
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
e-pošta: zsss@sindikat-zsss.si
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
Petra Arapović
e-pošta VOP: petra.arapovic@sindikat-zsss.si
2. Namen obdelave osebnih podatkov
Osebni podatki pridobljeni na podlagi točke a) prvega odstavka 6. člena GDPR in v skladu s
Pravilnikom o zbirki podatkov o članih sindikatov v ZSSS se zbirajo za vodenje točne evidence
članstva, spremljanje gibanja članstva, plačevanja članarine, izobraževanje, nudenje pravne
pomoči, izplačevanje pravne pomoči, spremljanje podatkov o funkcijah, vodenje zavarovanj in
kreditov ter izdelavo statističnih analiz.
3. Uporabniki osebnih podatkov
Za namene tiskanja članskih izkaznic se podatki posredujejo pogodbenemu obdelovalcu, s
katerim ima ZSSS sklenjeno pogodbo o obdelavi in varovanju osebnih podatkov.
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodnim organizacijam.
4. Obdobje hrambe podatkov
Osebni podatki se hranijo za čas članstva v sindikatu, ter 5 let po prenehanju članstva.
5. Pravice posameznika in obveznost zagotavljanja določenih podatkov






Pravica do preklica privolitve (7. člen GDPR);
Pravica dostopa do osebnih podatkov (7. člen GDPR);
Pravica do popravka netočnih in do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov (16. člen
GDPR);
Pravica do izbrisa osebnih podatkov v primeru preklica privolitve in v primerih,
določenih v 17. členu GDPR;
Pravica do omejitve obdelave v primerih, določenih v 18. členu GDPR;






Pravica do obvestila o popravku, izbrisu osebnih podatkov ali omejitvi njihove obdelave
(19. člen GDPR);
Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR);
Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu (77. člen GDPR), Informacijskemu
pooblaščencu RS;
Obveznost zagotavljanja osebnih podatkov, ki so kot obvezni navedeni na pristopni
izjavi, je statutarna oz. pogodbena obveznost ob včlanitvi in je pogoj za pridobitev
pravic, ki izhajajo iz članstva.

6. Informacija o avtomatiziranem sprejemanju odločitev
Profiliranje se ne izvaja.

