INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE
I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA
Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna
organizacija. Deluje že od leta 1953 in je nepogrešljiv sogovornik v sodobni organizirani civilni družbi.
V ZPMS je včlanjenih 112 članic (društev, zvez in dva zavoda). Organizacija ima status humanitarne
organizacije, ki deluje na področju socialne varnosti družin, in status organizacije, ki deluje v javnem
interesu na področju vzgoje in izobraževanja. Letno v svoje programe vključuje 70.000 uporabnikov.
Glavna naloga je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje
njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. Zato se organizacija odziva na aktualna
družbena vprašanja in prispeva k oblikovanju pozitivnih vrednot življenja otrok, mladostnikov in družin.
Delovanje organizacije temelji na razvijanju vrednot prostovoljnega dela in negovanja dobrih
medčloveških odnosov.
POLITIKA ZASEBNOSTI
ZPMS ravna z osebnimi podatki skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno
Uredbo GDPR in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov,
postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave.
ZPMS se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov vseh uporabnikov vseh storitev, ki jih
zagotavlja, v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
II. PRAVNI TEMELJI IN NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Pravni temelj
a) ZPMS osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja vseh vrst pogodb, ki jih sklepa
pri svojem poslovanju (donatorskih, sponzorskih pogodb, pogodb o avtorskem delu, podjemne
pogodbe, mandatne pogodbe, dogovor o prostovoljskem delu, pogodbe o sodelovanju pri zbiranju
donatorskih sredstev, pogodbe z dobavitelji in kupci, pogodbe o opravljanju storitev, za potrebe
izvajanja izobraževanj, obveščanja članstva ZPMS …), tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj,
po prejemu ponudbe posameznika.
b) Zveza prijateljev mladine Slovenije obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi
zakonskega pravnega temelja:
- na podlagi nacionalne zakonodaje in
- na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU, ki terjajo od ZPMS, da v določenih primerih
posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje
svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.
c) Zveza prijateljev mladine Slovenije na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen
zmanjševanja tveganj vdorov na njegovo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti,
zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih
podatkov in informacijskega sistema ZPMS).

d) ZPMS v določenih primerih zaproša svoje stranke in druge posameznike za podajo privolitev v
obdelavo njihovih osebnih podatkov za namene zbiranja donacij, sodelovanja in informiranja o
aktivnostih ZPMS in posredovanja ponudb tretjih. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v
okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih
kanalov obveščanja, vse do preklica. Veljavno privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko poda le
oseba, starejša od 15 let, sicer mora z obdelavo osebnih podatkov soglašati starš oziroma skrbnik.
e) Piškotki
Ponudnik ZPMS na spletnem mestu www.zpms.si uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki).
Piškotki so tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta shranijo na uporabnikovo napravo, s
katero je uporabnik dostopal do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta lahko
ponudnik dostopa do podatkov na uporabnikovi napravi, ki so se zbrali s pomočjo piškotkov.
Ponudnik s pomočjo piškotkov zagotavlja boljše in uporabniku bolj prijazno in prilagojeno delovanje in
prikazovanje spletnega mesta, obenem pa mu piškotki pomagajo pri analizi uporabnikov in pri
beleženju
obiska
(statistični
nameni)
ter
za
bolj
učinkovito
oglaševanje.
Piškotki oziroma podatki, zbrani z njihovo pomočjo, sami po sebi ne omogočajo identifikacije
uporabnika v smislu zakonodaje o varstvu osebnih podatkov in z njimi ni mogoče ugotoviti, za katero
konkretno osebo gre. Dovoljenja za namestitev piškotkov lahko uporabnik kadarkoli nastavi tudi v
svojem spletnem brskalniku, ki ga uporablja za dostop do spletnega mesta www.zpms.si.
Ponudnik ZPMS na spletnem mestu www.zpms.si uporablja lastne piškotke, obenem pa omogoča
nekaterim tretjim osebam, da na uporabnikovo opremo namestijo svoje piškotke (t. i. piškotki tretjih).
Podatki o posameznih piškotkih, o upravljavcih podatkov, ki se pridobijo s temi piškotki, namenih
obdelave zbranih podatkov in o trajanju piškotkov so navedeni v spodnji tabeli:
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ZPMS

AWSSESSION_ID
čas seje

/ Spletna statistika – beleženje in analiza obiska na spletnem mestu
(splošno štetje obiska, najbolj obiskane podstrani, izvor obiska,
brskalniki, zaslonske resolucije ipd.)

Namen obdelave zbranih podatkov
Piškotek se uporablja za:
- boljšo navigacijo po spletnem mestu (uporabnik tudi ob menjavi
jezika ostane na isti menijski povezavi);
- začasno shranjevanje podatkov iz obrazcev na spletnem mestu;
- delovanje nekaterih pojavnih (pop-up) oken;
- za omogočanje prijave na spletnem mestu (po prijavi spletno mesto
beleži trenutno prijavljenega uporabnika)
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__utma / 2 leti Spletna analitika in statistika. Več o posameznih piškotkih in njihovem
__utmb / čas seje delovanju ter o namenu uporabe zbranih podatkov lahko
__utmc / čas seje preberete tukaj (v angleščini).
__utmz/ 6 mesecev
__utmv / 2 leti

Vaše nastavitve glede piškotkov na naši spletni strani lahko kadarkoli spremenite s klikom na
povezavo Ponastavi preference za piškotke. Uporabnik lahko dovoljenja za namestitev piškotkov
nastavi in kadarkoli spremeni, prilagodi ali prekliče tudi v brskalniku, s katerim dostopa do spletnega
mesta. V primeru če zavrnete piškotke, bomo na vašo napravo namestili piškotek z namenom, da si
to odločitev zapomnimo.
Namen obdelave podatkov
ZPMS bo zbrane podatke o uporabnikih pridobival in uporabljal izključno za naslednje namene:
• za posredovanje vabil in informacij o aktivnostih ZPMS,
• vodenje evidence donatorjev, sponzorjev, prostovoljcev,
• za izdajo ter pošiljanje računa/ov in vodenje evidence izdanih računov.

III. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države.
IV. PRAVICE POSAMEZNIKOV
S pisno zahtevo, poslano na naslov: ZPMS, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana ali info@zpms.si ali z zahtevo,
podano preko spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani www.zpms.si, lahko posameznik
zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov,
ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno
prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: ZPMS, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana ali info@zpms.si
oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na spletni strani: www.zpms.si. Preklic privolitve ne vpliva
na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi
osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov.
V. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Zveza prijateljev mladine Slovenije bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za
uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti,
ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov
potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih
podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih bo ZPMS podatke hranila v skladu z zakonsko
zapovedjo.
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