KRVNI BRATJE - DRUŠTVO BOLNIKOV Z MOTNJO STRJEVANJA KRVI
ČEVLJARSKA ULICA 25A, 9224 TURNIŠČE, SLOVENIJA

PRISTOPNA IZJAVA
Podpisani: ............................................................. rojen: .........................................................................
v (na): .................................................................... stalno prebivališče: ..................................................
............................................................................... telefon: …...................................................................
Poklic: .................................................................... zaposlen:...................................................................
Službeni telefon: …....................................................................................................................................
Elektronski naslov: ….................................................................................................................................
izjavljam, da želim postati član Društva Krvni bratje. Seznanjem sem z društvenimi pravili.
V društvo vstopam kot (ustrezno podčrtajte):
Bolnik s krvno motnjo

Podporni član

Zaposlen na področju medicine

S podpisom se strinjam, da društvo uporablja moje osebne podatke za potrebe delovanja društva ter
za pošiljanje oz. prejemanje društvenih sporočil in obvestil.

Kraj....................................................Datum............................................. Podpis..............................

V društvu Krvni bratje se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki in spoštujemo vašo zasebnost. Osebne
podatke obdelujemo in hranimo skrbno, v skladu s Splošno uredbo Evropske komisije o varstvu osebnih podatkov (EU)
2016/679 (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Uporabljamo jih izključno za namene informiranja in
obveščanja o novostih (po pošti, e-pošti, preko telefona in sms sporočil) ter za organizirane aktivnosti društva.
OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR)
GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Zbirka osebnih podatkov članov, podpornikov društva in prijavljenih posameznikov na društvena obvestila

•

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
Krvni bratje, društvo bolnikov z motnjo strjevanja krvi Slovenije
Čevljarska ulica 25 a, 9224 Turnišče, Slovenija

elektronska pošta: info@krvnibratje.si
telefon: 00386 41 671 088
odgovorna oseba in skrbnik procesa obdelave zbirke: Dominik Zver, zastopnik društva

•

Namen obdelave osebnih podatkov:
Osebne podatke članov društva se zbira za namen delovanja članske evidence, za namen obveščanja in informiranja
glede društvenih dejavnosti ter za udeležbo na društvenih srečanjih ter na dogodkih, prireditvah, srečanjih, …, drugih
organizacij v povezavi s hemofilijo in sorodnimi krvnimi motnjami v Sloveniji in tujini.
Vrste osebnih podatkov – preko obrazcev zbiramo naslednje osebne podatke članov in podpornikov:
Ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, poklic, zaposlitev, službeni telefon,
elektronski naslov – e-pošta.

•

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Privolitev posameznika po določbi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

•

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:
Zbranih osebnih podatkov društvo ne posreduje nikomur, razen v primeru enkratnih dogodkov posameznih organizacij,
ki za udeležbo zahtevajo osebne podatke (ev. akreditacije) udeležencev ter agenciji za pripravo in izvedbo logistike
potovanja in nastanitve posameznega člana, ki se nanaša na udeležbo na določenem dogodku preko društva. Osebnih
podatkov prijavljenih posameznikov na društvena obvestila ne posredujemo nikomur.

•

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Osebni podatki članov in podpornikov se občasno prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije za enkratni
namen – udeležbo posameznikov preko društva na dogodkih v povezavi s hemofilijo in sorodnimi krvnimi motnjami
(akreditacije). Pred prijavo na tovrstne dogodke se pri organizaciji predhodno preveri zaščitne ukrepe, ki jih zagotavlja pri
varstvu in varovanju posredovanih osebnih podatkov. Osebnih podatkov prijavljenih posameznikov na društvena
obvestila ne posredujemo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

•

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:
Do preklica s strani posameznika oz. do izstopa člana iz društva.

•

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris
osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:
Posameznik ima pravico, da zahteva dostop oz. vpogled v osebne podatke, zbrane pri društvu. Prav tako ima pravico do
popravka osebnih podatkov oz. ugovora glede njihove obdelave.

•

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:
Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve
izvajala do njenega preklica.

•

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si
telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

•

Informacije o tem:

o

ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne

o

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi:

Da. Za članstvo v društvu so zahtevani osebni podatki obvezni. Brez izpolnjene pristopne izjave in s tem
posredovanih nujnih osebnih podatkov, ki določajo posameznika, članstvo v društvu ni možno.

•

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 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:
Društvo ne izvaja profiliranja oz. avtomatiziranega odločanja na podlagi zbranih osebnih podatkov.

