
Politika varstva osebnih podatkov

1. Upravljavec
Uradno ime podjetja:  Baletno društvo Postojna
Sedež podjetja: Prešernova 1, 6230 Postojna, Slovenija
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Mateja Kocman
Kontaktni naslov in/ali telefon pooblaš ene osebe za varstvo podatkov ( e ta obstaja):č č
Baletno društvo Postojna, Prešernova 1, 6230 Postojna, Slovenija,
tel.: 040 223 069, e-pošta: baletnodrustvo.postojna@gmail.com

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave 
Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s lani, razvrš anja č č
lanov v plesne skupine, prijave na baletne/glasbene šole za namen opravljanja izpitov iz č

programa balet/ples, izdajanja obra unov preko zunanjega ra unovodstva, obveš anja o č č č
predstavah in aktivnostih društva prek elektronske pošte in sms sporo il, prijave na javne razpise,č
javne objave v medijih (tiskanih, spletnih in tiskanih) s fotografijami lanov.č
.
Za namen obveš anja in ohranjanja stika hranimoč
– naslov elektronske pošte,
-  telefonsko številko
– ime in priimek lanač
– ime in priimek zakonitega zastopnika/starša/skrbnika.

Za namene izdajanja ra unov, razvrš anja v plesne skupine, prijave na javne razpise, prijave na č č
izpite poleg navedenega hranimo:
-  naslov stalnega bivališ ač
-  datum in kraj rojstva lanač
-  naziv šole/vrtca, ki jo lan obiskuje.č

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo 
skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.
Namen obveš anja je:č
– obveš anje o programu in vsebini predstavč
– obveš anje o spremembah v programuč
– obveš anje o aktivnostih društvač
– obveš anje o posebnih akcijahč

3. Iznos 
Zbirke osebnih podatkov hranimo na obmo ju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge č
države.

4. Obdobje hrambe 
Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov 
posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma u inkovito č
in trajno izbrišemo.
V kolikor bi v našem društvu prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in 
obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma 
u inkovito in trajno izbrisali.č
Za mladoletne lane, do 18.leta starosti, soglasje podpišejo zakoniti zastopniki/starši/skrbniki.č
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.
5. Pravice posameznika (osebe)
Vsak posameznik, prejemnik sporo ila, lahko za svoje podatke kadarkoli zahtevač
– vpogled,
– popravek,
– popoln izbris,
– prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to 
vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega 
preklica.

V primeru, da bi v našem društvu želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni 
namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo 
obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne 
informacije, kot so podane v temu dokumentu.
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z 
naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda zahtevek za pojasnilo Baletnemu 
društvu ali  nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaš encu v Republiki Sloveniji.č

Baletno društvo Postojna hrani pridobljene podatke posameznikov s skrbnostjo dobrega 
gospodarja in le z namenom obveš anja o svojih predstavah in aktivnostih, povezanih z č
dejavnostjo društva, brez namena pridobivanja posebnih informacij iz osebnih podatkov 
posameznikov.

Baletno društvo Postojna

Postojna, 15.5.2018
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