
 

 

 

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov 
 
Vaši osebni podatki so zaupni. Fundacija Marof je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) 
zavezana k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Na vlogah, prijavnicah, pogodbah in dopisih zbiramo 
naslednje podatke o uporabnikih: ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, naziv podjetja, ročni podpis, 
podatki o transakcijskih računih, kopije dohodninskih odločb, dokazila o učnem uspehu in druga dokazila. Vse 
osebne podatke varujemo v skladu z ZVOP-1, zato jih ne posredujemo tretjim osebam. Ker izvajamo načelo 
odgovornosti in minimizacije, zbiramo samo tiste osebne podatke uporabnikov, ki so nujni za izvajanje 
akcij/dejavnosti fundacije. 
 
Prejemnik e-mail, SMS in drugih obvestilnih sporočil dovoljuje fundaciji Marof zbiranje, segmentacijo, 
obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
 
Uporabnik z oddajo svojih podatkov dovoljuje, da jih fundacija Marof uporabi za: 

 sodelovanje v akcijah, ki jih izvaja/razpisuje fundacija, 

 komuniciranje v zvezi z razpisanimi akcijami, 

 statistične in tržne analize: segmentacija uporabnikov, 

 telefonske klice, SMS sporočila, pošiljanje navadne in elektronske pošte. 
 

Zbrani podatki se hranijo za neomejeno časovno obdobje oz. do preklica uporabnika. Posameznik lahko kadar 
koli pisno ali na drug dogovorjeni način zahteva, da upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha 
uporabljati njegove osebne podatke. Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti 
uporabo osebnih podatkov za zgoraj navedene namene ter o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno ali na drug 
dogovorjeni način obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Upravljalec osebnih podatkov mora uporabniku na 
njegovo zahtevo potrditi, če se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, mu omogočiti vpogled v osebne podatke, 
ki se nanašajo nanj ter njihovo prepisovanje ali kopiranje, posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj 
in dati informacijo o metodah obdelave podatkov. Uporabnik ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem 
organu. 
 
Za točnost podatkov, ki jih uporabnik vnese, ne odgovarjamo. 
 
Mladoletniki svojih podatkov ne smejo posredovati, v njihovem imenu lahko to storijo starši ali zakoniti 
zastopniki. 
 
Stranka ima neomejeno pravico kadarkoli zahtevati za seznanitev, omejitev, izbris, popravek, ugovor ali prenos 
podatkov. Če želite preklicati to privolitev oz. izbrisati, popraviti ali omejiti vaše osebne podatke v bazi fundacije 
Marof, vas prosimo, da nas o tem pisno obvestite na naš naslov. 

 

Uporabnik: 
 
Prebral/a sem in razumem besedilo privolitve ter se strinjam:                      DA                   NE 
                                                                                                                                           (obkrožite)  
 
 
Ime in priimek:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Kraj in datum:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Podpis:…………………………………………………………………………………………………………………… 


