
 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
po 13.členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

 
 
S svojim podpisom soglašam z obdelavo in posredovanjem svojih osebnih podatkov, skladno z obvestilom o
obdelavi Osebnih podatkov.
 
1.Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Nova Gorica, Erjavčeva ulica 30, 5000 Nova Gorica, 
telefon 05 30 22 053; e-mail info@drustvo-rfr-ng.si  (upravljalec osebnih podatkov) obdeluje osebne podatke
 v skladu z novo Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
 
2. Društvo zbira in obdeluje naslednje osebne podatke svojih članov
 

Ime in priimek  
Naslov  
Pošta  
E- poštni naslov  
Ime društva RFR  

 
3. Namen obdelave Osebnih podatkov
Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo na podlagi privolitve posameznika, člana društva,  za namen rednega
obveščanja o dogodkih, ki jih organizira društvo  in o drugih informacijah povezanih z delovanjem društva.

4. Uporabniki osebnih podatkov
Član društva tudi soglaša, da se njegovi osebni podatki posredujejo Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev
Slovenije, za namen podeljevanja ugodnosti, ki jih le ta nudi članom društva in o drugih informacijah povezanih z
delovanjem Zveze.  

5. Pravice člana društva
Član društva ima pravico zahtevati   dostop do Osebnih podatkov in   popravek ali  izbris Osebnih podatkov ali
omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva
posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe. Posameznik lahko svoje pravice v zvezi  s
svojimi Osebnimi podatki uveljavlja tako, da piše na naslov Društvo RFR Nova Gorica, Erjavčeva ulica 30, 5000
Nova Gorica ali na e-mail info@drustvo-rfr-ng.si.
 
Posameznik se lahko prostovoljno odloči, da bo postal član društva in s tem podal društvu privolitev za obdelavo
njegovih Osebnih podatkov. Svojo privolitev lahko kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave
podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Če posameznik zgoraj navedenih podatkov
ne želi zagotoviti in privoliti v navedene obdelave, ne more pristopiti k članstvu in mu društvo ne more zagotavljati
ugodnosti za člane, niti ga obveščati o dejavnostih in dogodkih društva.

6. Čas hrambe Osebnih podatkov
Društvo  računovodij  ,finančnikov  in  revizorjev  Nova  Gorica   Osebne  podatke  hrani  in  obdeluje  do  konca
koledarskega leta, v katerem posamezniku preneha članstvo.
 
 

Kraj in datum :____________________            Podpis: ________________________________

mailto:info@drustvo-rfr-ng.si
mailto:info@drustvo-rfr-ng.si

