OBVESTILO O VARSTVU OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV O NAJEMU
POČITNIŠKIH KAPACITET SVIZ
V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo zavezani k varstvu
in zavarovanju osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi vaše privolitve kot upravljavec.
S politiko vas seznanjamo o pomembnih informacijah o varstvu in zavarovanju, ki ga
zagotavljamo v skladu s predpisi.
1. NAMEN IN PODLAGA ZBIRANJA OP
SVIZ obdeluje osebne podatke na podlagi osebnih privolitev članov oziroma zainteresiranih
fizičnih oseb (točka (a) 6(1) Splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov). Z zbranimi osebnimi
podatku želimo v čim večji možni meri zagotavljati ustrezno in učinkovito oddajanje
počitniških kapacitet SVIZ v najem uporabnikom oziroma članom.
a. Podatki potrebni za registracijo ter najem kapacitet
Podatke, posredovane ob registraciji v sistem www.odpočij.si in ob najemu počitniških
kapacitet uporabljamo zgolj za zagotavljanje najema kapacitet ter s tem povezanimi
aktivnostmi (rezervacija, izdaja in plačilo računa, pomoč pri najemu ali odpravljanju
morebitnih napak na opremi ipd.) v skladu s splošnimi predpisi, statutom SVIZ, pravilniki,
sprejetimi za zagotavljanje pravic iz članstva, ter ob upoštevanju Pravilnika o
zagotavljanju varstva o osebnih podatkov SVIZ Slovenije.
b. Podatki ob obisku spletne strani in spletna analitika
Ob obisku spletne strani se avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega
strešnika, beležijo se tudi podatki o obisku spletne strani. Tako zbranih podatkov ne
obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi podatki. Naš pogodbeni obdelovalec
te osebne podatke obdeluje samo za namen zagotavljanja storitve vzdrževanja spletnega
mesta z namenom zagotavljanja varnosti omrežja in informacij, kar je naš zakoniti
interes.
Ob obisku spletne strani se na napravo obiskovalca naložijo analitični piškotki Google
Analytics. Namen le-teh je spremljanje obiskanosti spletnega mesta, prilagajanje vsebin
in izboljševanje spletnega mesta. Pravna podlaga za izvajanje je posameznikova
privolitev. Več o piškotkih in privolitvi tukaj. Informacije o zasebnosti Google Analytics pa
lahko najdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sl.
2. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV (tretje osebe, ki se jim posreduje podatke)
Pogodbeni obdelovalec računovodskih storitev, ki se zgolj seznanja z določenimi podatki,
povezanimi z izvajanjem oddajanja počitniških kapacitet v najem (knjiženje računov,
dobropisi ipd.). Pogodbeni IT obdelovalec, ki za SVIZ vzdržuje spletno stran www.odpocij.si
ter se pri vzpostavitvi oziroma vzdrževanju spletnega mesta in druge informacijske podpore
lahko seznanja z določenimi osebnimi podatki. Oba obdelovalca v primeru seznanitve s

podatki zagotavljata v skladu s pogodbenim razmerjem s SVIZ in predpisi zahtevane ukrepe
za varstvo in zavarovanje osebnih podatkov.
3. POSREDOVANJE PODATKOV V TRETJO DRŽAVO ALI MEDNARODNO ORGANIZACIJO
SVIZ osebnih podatkov ne prenaša v tretje države ali mednarodne organizacije. Zgolj
analitični podatki ob obisku spletne strani se posredujejo v tretjo državo (Google Analytics,
locirano v ZDA), pri čemer se zagotavlja zahtevano varstvo in zavarovanje osebnih podatkov.
4. OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV:
SVIZ hrani osebne podatke dokler obstaja pravna podlaga za njihovo obdelavo ter upoštevaje
namen zbiranja osebnih podatkov.
Osebni podatki se hranijo do preteka 5 let od izteka leta, v katerem je oseba, na katero se
podatki nanašajo, na zadnje najel počitniško kapaciteto oziroma za časa možnost
uveljavljanja morebitnega pravnega varstva. Podatki članov iz evidence članstva SVIZ, ki se
lahko uporabijo pri oddajanju v najame, se hranijo kot preostali osebni podatki iz članstva
(glej obvestila o obdelavi osebnih podatkov članov SVIZ).
Čas hrambe dnevniških datotek ob obisku spletne strani www.odpocij.si se hrani do zaprtja
brskalnika. Rok hrambe podatkov spletne analitike pa je največ 24 mesecev (odvisno od
piškotka, glej tukaj).
Podatki se po izteku rokov uničijo ali pa po potrebi anonimizirajo za statistično obdelavo.
5.

VAŠE PRAVICE IN OBVEZNOST ZAGOTAVLJANJA DOLOČENIH PODATKOV
Posameznik lahko v skladu s predpisi zahteva: dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris
ali omejitev obdelave podatkov, prav tako ima pravico ugovarjati obdelavi in pravico do
prenosljivosti podatkov. Svetujemo vam, da se za več informacij o teh pravicah obrnete na
informacijskega pooblaščenca; za uveljavljanje pravic pa na spodaj navedeni kontakt SVIZ.
Ker vaša obdelava osebnih podatkov pri oddajo počitniških stanovanj temelji na osebni
privolitvi (npr. e-novice), lahko prekličete privolitev o obdelavi vaših podatkov kadarkoli brez
kakršnihkoli stroškov. Bo pa umik privolitve podatkov, potrebnih za oddajo v najem
posledično pomenilo ukinitev računa v sistemu www.odpocij.si in hkrati onemogočilo najem
kapacitet. Ohranitev osebnih podatkov članov, ki so kot obvezni navedeni v pristopni izjavi,
je statutarna obveznost iz članstva. Ohranitev drugih podatkov, ki so potrebni za zaključek
aktiven storitve (oddaje kapacitete v najem in plačilo računa), pa so zakonska in pogodbena
obveznost najemnika.
Osebni podatki pri obisku spletne strani se prenesejo upravljavcu spletne strani zaradi
delovanja spleta.

6. INFORMACIJA O AVTOMATIZIRANEM SPREJEMU ODLOČITEV
Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

7. PRAVICA DO PRITOŽBE PRI NADZORNEMU ORGANU:
Če menite, da vaše osebne podatke obdelujemo na neustrezen način oziroma brez ustreznih
pravnih podlag, nas, prosimo, o tem obvestite.
V primeru obdelave vaših osebnih podatkov v nasprotju s prepisi sicer lahko podate tudi
pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov:
gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

8. PODATKI O UPRAVLJAVCU ZBIRK OSEBNIH PODATKOV:
SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana, 01/24 40 900, tajnistvo@sviz.si
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Tanja Bukač, 01/24 40 916, tanja.bukac@sviz.si
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