
Pošljite vprašanje in prijava na obvestila društva Krvni bratje 

 

Varstvo osebnih podatkov in zasebnost 

Upravljalec osebnih podatkov: 

KRVNI BRATJE - društvo bolnikov z motnjo strjevanja krvi Slovenije (v nadaljevanju Duštvo Krvni 
bratje) 
Naslov: Čevljarska ulica 25a, 9224 Turnišče, Slovenija 
Telefon: +386-041-671-088 
 

Vaše pravice: 

KRVNI BRATJE - društvo bolnikov z motnjo strjevanja krvi Slovenije, vam zagotavlja pravice v 
skladu s Splošno Uredbo in ZVOP. V primeru kršitev vaših pravic se lahko obrnete na upravljalca 
zbirke osebnih podatkov (Društvo krvni bratje, skrbnik: Dominik Zver - info@krvnibratje.si) in / ali 
na urad Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 
telefon: (01) 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).  

S tem, ko se strinjate z zasebnostjo, se strinjate, da ste seznanjeni tudi s svojimi pravicami in 
načini uveljavljanja le-teh.  

 

Katere osebne podatke zbiramo in zakaj: 

Vaša vprašanja in obvestila društva - Na podlagi vaše privolitve prek spletnega obrazca na 
spletni strani Društvo krvni bratje za prejemanje odgovorov na vaša vprašanja oz. obvestil z 
namenom obveščanja o naših novicah, novostih, dogodkih, …, obdelujemo naslednje osebne 
podatke: 

- ime, 
- priimek, 
- e-pošta. 

Čas hrambe: Obvestila vam bomo pošiljali do preklica. Od obvestil se lahko kadarkoli odjavite 
tako enostavno, kot ste se prijavili (preko obrazca oz. e-pošte). Vaš e- naslov in ostale osebne 
podatke bomo nemudoma izbrisali in jih ne bomo več obdelovali. 

Posredovanje osebnih podatkov: Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. 

Iznos v tretje države: Vaših osebnih podatkov ne bomo izvažali v tretje države. 

Avtomatizirano sprejemanje odločitev in oblikovanje profilov na podlagi prejetih osebnih 
podatkov: Ne izvajamo. 

 

Kakšne so moje pravice: 

Skladno s Splošno uredbo Evropske Komisije o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 
(GDPR), z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) imam več pravic in nadzor nad lastnimi 
osebnimi podatki. 

Posamezniku, katerega osebne podatke obdelujemo pri Društvu Krvni bratje zagotavljamo 
pravice. 

Imam pravico, da kadarkoli od Društva Krvni bratje zahtevam: 

- vpogled oziroma dostop do lastnih osebnih podatkov; 

- popravek netočnih podatkov; 

https://www.ip-rs.si/
http://www.krvnibratje.si/kontakt-2/


- omejitev obdelave, če: 

• ugovarjam glede točnosti osebnih podatkov, in sicer le za obdobje, ki društvo Krvni bratje 
omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov; 

•  je obdelava nezakonita in ob tem nasprotujem izbrisu in namesto tega zahtevam 
omejitev njihove uporabe; 

- izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), kadar prekličem to privolitev za obdelavo 
osebnih podatkov; in kadar so izpolnjene predpostavke 17. člena Splošne uredbe o varstvu 
podatkov (EU) 2016/679 (GDPR); 

 - eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določim sam (če je zahteva podana z 
elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski 
obliki).  

 

Uveljavljanje pravic: 

Seznanjen-a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi 
z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na  
e-naslov: info@krvnibratje.si 

Seznanjen-a sem, da se lahko, če obdelava osebnih podatkov krši moje pravice po Splošni 
uredbi o varstvu podatkov ali  ZVOP obrnem na upravljalca osebnih podatkov pri Društvu Krvni 
bratje in/ali proti njemu vložim pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. 

Seznanjen-a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v 
zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in 
najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. 

 

Preklic privolitve: 

Seznanjen-a sem, da lahko kadarkoli prekličem privolitev za obdelavo osebnih podatkov. 

 


