
PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 
Spodaj podpisani: 
ime in priimek: ___________________________________ 
stanujoč v/na: ____________________________________ 
kontaktni telefon: _________________________________ 
naslov el. pošte: __________________________________ 
 
ki imam v (ime društva)  DRUŠTVO UPOKOJENCEV __________________________________, 
(naslov društva-ulica, hišna številka, pošta )  _____________________________________________ 
(v nadaljevanju društvo)  sledečo funkcijo ali vlogo (označi s križcem): 
 

☐ predsednik/predsednica ☐ tajnik/tajnica ☐ blagajnik/blagajničarka 
 
najpomembnejše delo v aktivni dobi: ____________________________ 
 
dovoljujem društvu, da moje zgornje osebne podatke vključi v Statistično poročilo društva za leto 2019 in 
za vsa naslednja leta, dokler bom imel zgornjo funkcijo ali vlogo ter te podatke v okviru obveznosti svojega 
poročanja preko statističnega poročila o svojem delovanju posreduje Zvezi društev upokojencev Slovenije, 
Kebetova ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ZDUS). 
 
Ob tem sem seznanjen/a, da bo ZDUS moje osebne podatke iz zadnjega oddanega statističnega poročila 
vključil v spletno aplikacijo Društveni imenik, do katere imajo dostop vse pokrajinske zveze društev 
upokojencev, ki so članice ZDUS  in vsa društva ter klubi upokojencev, ki so članice teh  pokrajinskih zvez 
društev upokojencev. Seznam takšnih vsakokratnih pokrajinskih zvez društev upokojencev, društev in 
klubov upokojencev, je redno objavljen na spletni strani: http://www.zdus-zveza.si/pokrajinske-zveze.  
 
ZDUS, pokrajinske zveze društev upokojencev, društva in klubi upokojencev bodo te podatke lahko 
uporabljali za potrebe svojega dela (da me kontaktirajo v primeru izvajanja skupnih dejavnosti, za 
pridobivanje dodatnih informacij glede delovanja društva, za posredovanje obvestil v zvezi z mojim 
položajem ali funkcijo, za posredovanje vabil za sodelovanje v organih, kjer bi glede na svoje izkušnje lahko 
sodeloval). 
 
Seznanjen/a tudi sem, da lahko dano soglasje kadarkoli prekličem tako, da o tem obvestim društvo, ki bo o 
preklicu obvestilo ZDUS z namenom, da se moje osebne podatke izbriše iz aplikacije Društveni imenik in da 
torej ne bodo več dostopni zgoraj navedenim organizacijam. Društvo bo to privolitev in moje osebne 
podatke hranilo še dve leti po prejemu preklica, nato pa jih bo v roku enega leta izbrisalo. Takšna dvoletna 
hramba temelji na »zakonitem interesu društva«, saj so v tem času še možni postopki nadzora, ali je 
društvo osebne podatke pred preklicem zakonito obdelovalo. 
 
Nadalje sem seznanjen/a, da  da  imam pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki pri društvu,  
njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni z veljavnimi predpisi, tudi pravico do izbrisa, do 
omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti.  Za obdelavo osebnih podatkov, ki temelji na 
»zakonitem interesu«, lahko pri društvu ugovarjam, če menim, da moj interes, upoštevajoč moj konkreten 
položaj, prevlada nad interesom društva in bo slednje mojo situacijo individualno obravnavalo. 
 
Kraj: _______________________ 
Datum: _______________________ 
 
 
Podpis: ___________________________ 

http://www.zdus-zveza.si/pokrajinske-zveze

