
POLITIKA ZASEBNOSTI

Splošno

Politika zasebnosti Društva kuharjev Mediteran ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih

podatkov, ki jih Društvo kuharjev Mediteran zbira od vas z namenom včlanitve, naročanja na

prejemanje vsebin, kot so e-novice, vabila na dogodke, publikacije in ostale aktivnosti

društva.

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru te Politike zasebnosti, je Društvo

kuharjev Mediteran s sedežem v Kranju, poslovnim naslovom Kebetova ulica 11, 4000 Kranj,

matična številka: 4122224000 (v nadaljevanju: Društvo).

Društvo zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov

(Uradni list RS, št. 94/07 z dne 16. 10. 2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta

in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem

pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna

uredba  o varstvu podatkov - GDPR«) in drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih

podatkov.

Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih Društvo zbira in obdeluje, tudi preko spletne strani Društva in

družbenih  omrežij Društva, so osebni podatki članov in drugih uporabnikov, ki se registrirajo

na programe  in dogodke, ki jih organizira Društvo.

Ti osebni podatki vključujejo: ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov, podjetje,

telefonsko številko, poštni naslov, datum rojstva, video posnetke in fotografije.

Osebne podatke, ki jih posredujete društvu ob včlanitvi, prijavi na e-novice, dogodke,

publikacije in ostale aktivnosti Društva obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim

soglasjem.



Namen zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov

Društvo zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov za različne namene.

• Za namen včlanitve fizičnih oseb v Društvo se obdelujejo naslednji osebni podatki:  ime

in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov, datum rojstva, mobilni telefon  in

kontaktni naslov. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani fizične osebe je

prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za včlanitev v Društvo. Opustitev

posredovanja navedenih osebnih podatkov bo imela za posledico, da Društvo ne bo

moglo zagotoviti dostopa do članstva in njegovih ugodnosti.

• Za namen včlanitve pravnih oseb v Društvo se obdelujejo naslednji osebni podatki:  ime

pravne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika, naslov pravne osebe,

elektronski naslov zakonitega zastopnika in pravne osebe, telefonska številka,

lastnoročni podpis odgovorne osebe, lastnoročni podpis fizične osebe, ime in

priimek  kontaktne osebe, njen elektronski naslov in telefon. Zagotavljanje teh

osebnih  podatkov s strani posameznika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za

članstvo  v Društvu. Opustitev posredovanja osebnih podatkov bo imela za

posledico, da Društvo pravni osebi ne bo moglo zagotoviti dostopa do članstva in

njegovih  ugodnosti.

• Za namen uveljavljanja članskih ugodnosti Društva se obdelujejo naslednji osebni

podatki: Ime, priimek in članska številka člana Društva, ki je na članski izkaznici.

Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno, vendar

predstavlja pogoj za koriščenje članskih ugodnosti Društva.

• Za namen prijave na dogodke Društva se obdelujejo naslednji osebni podatki

udeleženca: ime, priimek in elektronski naslov. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s

strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za registracijo na

dogodek. Opustitev posredovanja osebnih podatkov bo imela za posledico, da

Društvo uporabniku ne bo mogel zagotoviti udeležbe na dogodku.

• Za namene neposrednega trženja in pošiljanja elektronske pošte se obdelujejo

naslednji osebni podatki: ime in priimek, elektronski naslov, naslov fizične osebe,

podjetje, ime in priimek kontaktne osebe v podjetju ter poštni naslov se lahko

obdelujejo za namene neposrednega trženja preko pošte ali elektronske pošte za

storitve in aktivnosti Društva, kot npr.: pošiljanje elektronskih sporočil, ki vsebujejo

novice o dejavnostih Društva, vabila na družabne dogodke in ponovno trženje v

socialnih medijih v sodelovanju z drugimi medijskimi ponudniki, kot npr. Facebook,

Instagram ali Google. Če to zahteva zakon, bo Društvo prosilo uporabnika, da

posreduje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

Pravna ali fizična oseba lahko kadarkoli umakne soglasje tako, da pošlje elektronsko



pošto na elektronski naslov Društva info@dkm.si ali z uporabo  povezave za odjavo 
od prejemanja informacij o neposrednem trženju, ki je  posredovana v vsaki 
elektronski pošti Društva, ki vsebuje komunikacijo o  neposrednem trženju. Umik 
soglasja s strani uporabnika ne bo vplival na izvajanje storitev uporabniku in na 
zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim umikom.

• Osebne podatke lahko Društvo obdeluje z namenom, da bi izpolnilo zakonske

obveznosti, ki jih nalagajo oblastni organi, kar zlasti vključuje obdelavo informacij o

plačilih za storitve, z namenom izpolnitve davčne in računovodske obveznosti ter

razkritje informacij, ki jih zahtevajo oblastni organi, vključno s sodišči, na podlagi

veljavnih zakonskih določil.

Osebne podatke članov Društva lahko Društvo obdeluje za namene uveljavljanja, izvajanja ali

obrambe pravnih zahtevkov Društva, za zaščito pravic in interese Društva ter drugih

uporabnikov ali tretjih oseb, za izvajanje in izvrševanje pravic in obveznosti, določenih v

Statutu Društva.

Posredovanje osebnih podatkov

Društvo lahko osebne podatke uporabnika posreduje:

• ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za Društvo in omogočajo Društvu, da

zagotavlja storitve uporabnikom. Storitve, ki se lahko zahtevajo, so npr.: zagotavljanje

infrastrukture in IT storitev, zagotavljanje storitev za člane in druge uporabnike,

izboljšanje storitev, ki jih izvaja Društvo, optimizacija spletne strani in obdelavo plačil

pravne ali fizične osebe. Razen, če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom,

ponudniki storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo, ali uporabljajo osebne podatke

uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih Društva.

Društvo

sodeluje zgolj s tistimi ponudniki storitev, ki zagotovijo jamstva, da bodo izvajali

ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje skladnosti prevzetih

opravil  obdelave s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;

• ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za Društvo in omogočajo Društvu, da

opravlja marketinške dejavnosti, vključno z neposrednim trženjem lastnih storitev in

produktov, obdelavo tržnih raziskav in izvedbo statističnih analiz in ponovno trženje

preko socialnih omrežij, kot npr. Facebook, Instagram, YouTube in Google. Razen če to

ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni, da

razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke uporabnika za svoje namene, temveč
delujejo  v imenu in po navodilih Društva. Društvo sodeluje samo s tistimi ponudniki

storitev, ki  zagotovijo zadostna jamstva o tem, da bodo izvajali ustrezne tehnične in
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organizacijske  ukrepe za zagotavljanje skladnosti prevzetih opravil obdelave s

predpisi, ki urejajo  varstvo osebnih podatkov;

• oblastnim organom, vključno s sodišči in drugimi javnimi organi v obsegu, ki je

potreben za: izpolnjevanje zakonskih obveznosti, naloženih Društvu; zaščito in

zasledovanje pravic Društva, pravic drugega uporabnika ali tretjih oseb, vključno s

pravicami intelektualne lastnine; zaščito varnosti Društva, drugega uporabnika ali

tretje osebe; izvedbo in izvrševanje pravic in obveznosti, določenih v Statutu Društva

in pravilnikov, ki so priloge k Statutu.

Pravice v zvezi z osebnimi podatki

Pravna ali fizična oseba lahko od Društva zahteva izvajanje naslednjih pravic:

• pravica dostopa in popravka njegovih osebnih podatkov;

• pravica prenehati z obdelovanjem njegovih osebnih podatkov v tržne namene; •
pravica ugovarjati obdelavi njegovih osebnih podatkov;

• pravica do izbrisa njegovih osebnih podatkov, v primeru da:

− oseba umakne soglasje, na katerem temelji obdelava, in če za obdelavo ne

obstaja druga pravna podlaga;

− oseba nasprotuje obdelavi in ni nobenega prevladujočega zakonitega

razloga za obdelavo;

− so bili osebni podatki obdelani brez pravne podlage;

− osebne podatke je treba izbrisati, da bi bili v skladu s pravno obveznostjo,

naloženo Društvu v skladu z zakonom;

• pravica do omejitve obdelave, v primeru da:

− uporabnik izpodbija točnost osebnih podatkov, to je za obdobje, ki

omogoča Društvu, da preveri točnost osebnih podatkov;

− je obdelava brez pravne podlage, vendar uporabnik nasprotuje izbrisu

osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;

Katerakoli od zgornjih zahtev ali obvestil se lahko pošlje po pošti ali po elektronski pošti na 
naslov:

Društvo kuharjev Mediteran, Kebetova 31, 4000 Kranj ali info@dkm.si

Zahteva oz. obvestilo mora vsebovati podatke o imenu in priimku, članski številki in 
elektronskem naslovu, da bi preverili, ali zahteva oz. obvestilo dejansko izvira od uporabnika.
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Če bo uporabnik zahtevo poslal po elektronski pošti in ne bo navedel nobenega drugega

načina komuniciranja, bo Društvo upoštevalo zahteve uporabnika in bo z uporabnikom

komuniciralo z uporabo uporabnikovega elektronskega naslova.

Trajanje obdelave podatkov

Osebni podatki bodo obdelani, vse dokler je to potrebno za dosego namena obdelave, zaradi

katerega so se osebni podatki zbirali in nadalje obdelovali, razen če zakon za posamezne

obdelave določa poseben rok hrambe. Osebni podatki bodo obdelani v času trajanja

pogodbenega razmerja, ki začne veljati od trenutka, ko član odda vlogo za članstvo v Društvu

in se strinja z določbami Statuta Društva, oz. do preklica privolitve udeleženca v programu

Društva, v primeru, da obdelava temelji na tej podlagi.

Po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja oziroma preklica privolitve se lahko osebni

podatki obdelujejo na naslednji način:

− za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov Društva;

− za namene neposrednega trženja - do umika soglasja za takšno obdelavo s

strani uporabnika ali ugovarjanja obdelavi osebnih podatkov za namene

neposrednega trženja;

− za lažje ponovno aktiviranje članskega računa - dve leti po prenehanju

veljavnosti pogodbe, sklenjene z uporabnikom.

Po poteku zgoraj določenega roka bodo osebni podatki uporabnika izbrisani.

Povezave do drugih spletnih mest

Spletna stran Društva lahko vsebuje povezave do zunanjih spletnih mest. Način varstva

osebnih podatkov zunanjih spletnih mest se lahko razlikujejo od naše. Društvo ne prevzema

odgovornosti za zbiranje, obdelavo ali razkritje podatkov na zunanjih spletnih straneh, do

katerih lahko obiskovalec dostopa preko spletne strani Društva in drugih družbenih omrežij

Društva.



Piškotki

Društvo na svoji spletni strani uporablja t.i. piškotke, da uporabniku omogoči dostop do 
določenih funkcij in pridobi informacije o obiskovanju spletne strani.

Za podrobnejše informacije o piškotkih vas prosimo, da obiščete naslednjo spletno stran: 
https://dkm.si/pravno-obvestilo

Varnost podatkov

Društvo skrbi za varnost in zagotavlja zaupnosti osebnih podatkov. Zaupnost pomeni, da 
lahko  do teh podatkov dostopajo samo osebe, ki imajo dovoljenje za uporabo osebnih

podatkov.  Skladno s tem bo Društvo zagotovil, da se sprejmejo ustrezni ukrepi proti 
nezakoniti,  nepooblaščeni obdelavi osebnih podatkov in proti naključni izgubi ali poškodbam 
osebnih  podatkov. Društvo bo z ustreznimi varnostnimi ukrepi na področju strojne opreme in 
programske opreme (vključno s fizičnim vnosom in sistemskim nadzorom dostopa, 
ključavnicami, alarmi, požarnimi zidovi itd.) zagotovilo varstvo vseh osebnih podatkov.

Pravice in pravna sredstva

V primeru kakršnihkoli pritožb ali vprašanj o tej Politiki zasebnosti, uporabi piškotkov na naši 
spletni strani in naših pravilih glede zbiranja, uporabe, obdelave, hrambe ali razkritja osebnih 
podatkov, nas lahko kontaktirate na:

Društvo kuharjev Mediteran, Kebetova ulica 11, 4000 Kranj ali na naš elektronski naslov: 
info@dkm.si

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko 
pritožite  pristojnemu državnemu organu:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

https://dkm.si/pravno-obvestilo
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Spremembe Politike zasebnosti

Društvo lahko posodobi to Politiko zasebnosti. O pomembnih spremembah v Politiki 
zasebnosti vas bomo obveščali na naši spletni strani (www.dkm.si). Vaša nadaljnja uporaba 
spletne strani in storitev Društva po takem obvestilu pomeni, da se strinjate z revidirano 
politiko zasebnosti.

Društvo kuharjev Mediteran

http://www.dkm.si

