Na podlagi sklepa št. 11
1/2018, spre
ejetega na seeji predsedstva Mikološke
e zveze Sloveenije, z dne 08. 06. 2018
8
(v nadaljevaanju: MZS) in
n EU uredbe
e GDPR ‐ 20116/679 Evropskega Sveta z dne 27. aaprila o varsstvu osebnih
h
podatkov, ZZDru‐1‐UPB2
2 ter na pod
dlagi druge ppodročne naacionalne splošno veljavvne zakonodaje, ki urejaa
delovanje d
društva, MZS izdaja

PRAVILLNIK o varrovanju ossebnih po
odatkov
S tem pravilnikom se do
oločajo organizacijski, te hnični in loggično‐tehničn
ni postopki teer ukrepi za zavarovanjee
osebnih po
odatkov, ki jiih zbira in obdeluje
o
MZZS, z nameno
om varovanjja osebnih ppodatkov in preprečitvee
namerne ali nenamernee zlorabe ose
ebnih podatkkov, njihovo uničenje, spreminjanje aali izgubo.
Vsi člani MZZS, zaposlen
ni in zunanji sodelavci, kki uporabljajo
o in/ali obde
elujejo oseb ne podatke,, morajo bitii
seznanjeni z EU Uredbo
o General Data Protectionn Regulation
n (v nadaljeva
anju GDPR), s področno zakonodajo,,
ki ureja possamezno pod
dročje njihovvega dela ter z vsebino te
ega pravilnika
a.
Ta pravilnikk sledi ciljem
m poenotenja
a pravil o vaarstvu osebn
nih podatkovv v EU, zaščiiti zasebnostti in krepitvii
varnosti držžavljanov, drrugačnim priistopom in nnačinom varo
ovanja osebn
nih podatkovv, večji transsparentnostii
obdelave in
n prenosa podatkov.
I. Ime in nasslov odgovorrne osebe
Odgovorna oseba v sm
mislu splošne uredbe o vvarstvu podaatkov in drug
gih nacionalnnih zakonod
daj o varstvu
u
podatkov držav članic teer drugih določb o varstvvu podatkov je:
Mikološka zzveza Slovenije
Podsreda 455
3257 Podsreeda, Slovenijja
E‐pošta: info@gobe‐zveeza.si
Spletna straan: http://ww
ww.gobe‐zve
eza.si/
II. Ime in naaslov nadzorn
nika za varstvo osebnih ppodatkov
Nadzornik zza varstvo ossebnih podattkov odgovorrne osebe je:
Amadeo Do
olenc – predssednik MZS
Podsreda 455
3257 Podsreeda, Slovenijja
E‐pošta: info@gobe‐zveeza.si
Spletna straan: http://ww
ww.gobe‐zve
eza.si/
III. Splošne informacije o obdelavi podatkov
1. Obseg ob
bdelave podaatkov
Osebne pod
datke naših uporabnikov
u
v obdelujemoo le, kolikor je
j to potrebno za zagotaavljanje delujoče spletnee
strani, našiih vsebin in
n storitev. Obdelava
O
os ebnih podattkov naših uporabnikovv poteka redno in le s
soglasjem u
uporabnika. Izjema velja za primere, v katerih prredhodnega soglasja iz d ejanskih razlogov ni bilo
o
dobiti in je obdelava
mogoče prid
o
pod
datkov dovolljena z zakon
nom.
2. Pravna po
odlaga za ob
bdelavo poda
atkov
Ko pridobim
mo soglasjee posameznika, na kateerega se naanašajo osebni podatkii, za obdela
avo osebnih
h
podatkov, ssluži točka a 1. odstavkka 6. člena SSplošne ured
dbe EU o va
arstvu podattkov (GDPR) kot pravnaa
podlaga za o
obdelavo osebnih podatkov.
Pri obdelavvi osebnih po
odatkov, pottrebnih za izzpolnitev po
ogodbe, kate
ere pogodbeena stranka je
j oseba, naa
katero se po
odatki nanaššajo, služi kot pravna poddlaga točka b 1. odstavka
a 6. člena GD
DPR.

Če je obdelava potrebna za varstvo upravičenega interesa MZS ali tretje osebe in interesi, temeljne pravice
in temeljne svoboščine zadevne osebe ne prevladajo nad prejšnjim interesom, služi točka f 1. odstavka 6.
člena GDPR kot pravna podlaga za obdelavo.
3. Izbris podatkov in trajanje obdobja hranjenja podatkov
Osebni podatki posameznika, na katerega se podatki nanašajo, bodo izbrisani ali blokirani takoj, ko ne bodo
več potrebni za doseganje namena, za katerega so bili pridobljeni. Hranjenje podatkov je možno tudi takrat,
ko ga evropski ali nacionalni zakonodajalec predpiše v predpisih EU, zakonih ali drugih predpisih, ki veljajo
za odgovorno osebo. Blokiranje ali brisanje podatkov se izvede tudi takrat, ko poteče obdobje shranjevanja,
predpisanega na podlagi veljavnih standardov, razen če obstaja potreba po nadaljnjem shranjevanju
podatkov zaradi sklenitve ali izpolnjevanja pogodbe.
Zagotavljanje spletnega mesta in ustvarjanje dnevniških datotek
1. Opis in obseg obdelave podatkov
Vsakič, ko dostopate do našega spletnega mesta, naš sistem samodejno zbira podatke in informacije o
računalniškem sistemu računalnika, s katerega se izvaja dostop.
Pri tem se zbirajo naslednji podatki:
(1) podatki o vrsti brskalnika in uporabljeni različici
(2) operacijski sistem uporabnika
(3) ponudnik internetnih storitev uporabnika
(4) uporabnikov naslov IP
(5) datum in čas dostopa
(6) spletne strani, do katerih uporabnik dostopa prek naše spletne strani
2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov
Pravna podlaga za začasno hrambo osebnih podatkov in dnevniških datotek je točka f 1. odstavka 6. člena
GDPR.
3. Namen obdelave podatkov
Začasno hranjenje naslova IP prek sistema je potrebno za omogočanje dostave spletnega mesta na
računalnik uporabnika. Za dosego tega mora biti uporabnikov naslov IP shranjen v času trajanja seje.
Shranjevanje podatkov v dnevniških datotekah je bistvenega pomena za delovanje spletnega mesta. Poleg
tega se podatki uporabljajo za optimizacijo spletne strani in za zagotavljanje varnosti naših informacijskih
sistemov. Analiza podatkov v tem primeru ni namenjena trženju.
4. Trajanje obdobja hranjenja podatkov
Podatki bodo izbrisani takoj, ko niso več potrebni za doseganje namena, za katerega so bili pridobljeni. V
primeru zbiranja podatkov za zagotavljanje spletnega mesta je to takrat, ko se zaključi vsakokratna seja.
Podatki, ki so bili shranjeni v dnevniške datoteke, bodo izbrisani najkasneje v sedmih dneh. Daljše hranjenje
podatkov je možno. V tem primeru se naslovi IP uporabnikov izbrišejo ali odtujijo, tako da posameznega
uporabnika, ki je dostopal do spletnega mesta, ni več mogoče določiti.
5. Možnost ugovora in odstranitve
Zbiranje podatkov za zagotavljanje spletnega mesta in shranjevanje podatkov v dnevniških datotekah je
bistvenega pomena za delovanje spletnega mesta. Posledično ne obstaja možnost ugovora s strani
uporabnika.

Kontaktni fformular in kontakt
k
prek
k e‐pošte
1. Opis in obseg obdellave podatko
ov
Na naši spleetni strani jee kontaktni fo
ormular, ki sse uporablja za elektronssko vzpostavvitev kontakta z nami. Ko
o
uporabnik izpolni in poššlje kontaktn
ni formular, se podatki, ki
k so bili vne
eseni v vnosnno masko, posredujejo k
nam in se sh
hranijo.
Uporabniko
ovi podatki bodo
b
obdelan
ni na podlag i soglasja, ki ga bomo pridobili v posstopku pošiljanja, in tegaa
Pravilnika o varovanju osebnih
o
poda
atkov.
Uporabniki pa nas lahko kontaktirrajo tudi preek navedenega e‐poštn
nega naslovaa. V tem prrimeru bodo
o
shranjeni ossebni podatkki uporabnika, ki so bili pposredovani po
p e‐pošti.
Podatki ne b
bodo posred
dovani tretjim
m osebam inn bodo uporaabljeni izključno za obde lavo pogovo
ora.
2. Pravna podlaga za obdelavo
o
pod
datkov
Pravna podlaga za obdeelavo podatkov z uporabnnikovim sogllasjem je točka a 1. odstaavka 6. člena
a GDPR.
Pravna pod
dlaga za obdelavo podatkov, posredoovanih pri pošiljanju
p
pre
ek e‐pošte, jje točka f 1. odstavka 6..
člena GDPR
R.
3. Namen obdelave po
odatkov
Obdelava o
osebnih pod
datkov iz vn
nosne maskke je namen
njena izključčno obdelavvi kontakta. V primeru
u
vzpostavitvee kontakta prek
p
e‐pošte to vključuje tudi zahtevaani legitimni interes za obbdelavo podatkov.
Drugi osebn
ni podatki, obdelani
o
med pošiljanjem
m, služijo prreprečevanju
u zlorabe koontaktnega fo
ormularja in
n
zagotavljanjju varnosti naših
n
informa
acijskih siste mov.
4. Trajanjee obdobja hrranjenja podatkov
Podatki bod
do izbrisani takoj, ko niso več potreebni za dose
eganje name
ena, za kateerega so bili pridobljeni..
Osebni pod
datki, ki so bili
b vneseni v vnosno maasko kontakttnega formularja, in tistii, ki so bili poslani
p
po e‐‐
pošti, bodo izbrisani takkoj, ko bo po
ogovor z upoorabnikom zaključen.
z
Po
ogovor je zakključen, ko je
e iz okoliščin
n
mogoče ugo
otoviti, da je zadeva reše
ena.
Dodatni oseebni podatki,, zbrani med
d pošiljanjem
m, bodo izbrissani najkasne
eje po treh m
mesecih.
5. Možnosst ugovora in
n odstranitve
e
Uporabnik llahko kadar koli prekliče svojo privollitev v obdelavo osebnih podatkov. SShranjene po
odatke lahko
o
uporabnik kkadar koli sp
premeni. Tudi uporabni k, ki z nami vzpostavi kontakt
k
po ee‐pošti, lahko kadar kolii
ugovarja shranjevanju njegovih
n
oseb
bnih podatkoov. V takem primeru se pogovor
p
ne m
more nadalje
evati.
Za izbris ali spremembo
o podatkov la
ahko uporab niki pošljejo sporočilo na
a info@gobee‐zveza.si.
Preklic privo
olitve v obdeelavo posebn
nih podatkovv in ugovor proti
p
shranjevvanju osebniih podatkov nam
uporabniki lahko pisno sporočijo
s
po
o e‐pošti na innfo@gobe‐zveza.si.
V tem primeeru bodo izb
brisani vsi ose
ebni podatkii, ki so bili sh
hranjeni med
d vzpostavljaanjem kontakkta.
Posredovan
nje osebnih podatkov
p
tre
etjim osebam
m
1. Upravljaavci spletne strani
V zvezi z o
obdelavo narročil se oseb
bni podatki prenesejo na
n podjetje, ki je zadolžženo za delovanje našee
spletne straani, in na poo
oblaščenega ponudnika ttehničnih sto
oritev. Obde
elavo naročil ureja ustrezzna pogodbaa
s ponudniko
om storitev.
PPredsednik MZS
M
Celje, 08.066.2018
A
Amadeo Dollenc

