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Politika varovanja osebnih podatkov 
Varovanje podatkov in politika zasebnosti 

V stranki za delovna mesta ZDM (v nadaljevanju ZDM) spoštujemo  zasebnost naših 
članov ter se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato si z vso 
skrbnostjo prizadevamo da  osebne podatke, pridobljene na podlagi  pristopne 
izjave, obrazca za prijavo na posamezni dogodek in podatke, pridobljene na podlagi 
vašega soglasja, skrbno varujemo. 

Namen obdelave osebnih podatkov: 

ZDM osebne podatke uporablja samo za delo, dejavnosti in aktivnosti stranke ZDM, 
ki so potrebne za uveljavljanje pravic, izpolnjevanje obveznosti, koriščenje ugodnosti 
in sodelovanje pri aktivnostih , do katerih je član/ica ZDM upravičena skladno s 
Statutom ZDM ter drugimi notranjimi akti ZDM, zlasti za: 

● prejemanje e-novic ZDM, 
● obveščanje o dogodkih in aktivnostih ZDM, 
● kandidatiranje na volitvah ter imenovanje v organe oblasti (odbore, komisjie… )  
● obveščanje o ugodnostih za člane, 
● čestitke za rojstni dan, novo leto ipd.  
● kakršnekoli informacije, pomembne za delovanje ZDM in obveščenost članov o 

njihovih pravicah ter obveznostih, ki izvirajo iz članstva v stranki ZDM. 

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam 

Stranka ZDM osebnih podatkov ne posreduje in ne  bo posredovala tretjim osebam, 
razen pogodbenim partnerjem (npr. računovodskim in IT servisom, s katerimi 
poslovno sodelujemo,  partnerjem s katerimi sodelujemo pri organizaciji, dogodkov, 
izobraževanj in zagotavljajo vsaj enak nivo varstva osebnih podatkov kot ZDM), če je 
to potrebno za uresničevanje zgoraj navedenih namenov. 

ZDM osebne podatke članov/članic hrani v registru članov, ki se vodi na računalniku. 
Dostop do osebnih podatkov članov ZDM je zaščiten z uporabniškim imenom in 
geslom in lahko do njih dostopajo samo člani predsedstva ZDM in predsedniki 
predsedstva mestnih oz. občinskih odborov. . 

 



 

Čas hranjenja osebnih podatkov 

Stranka ZDM bo zbrane osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov in GDPR hranila toliko časa, kolikor traja članstvo v stranki. Po prenehanju 
članstva v ZDM bodo zbrani podatki zbrisani in uničeni, razen  če nadaljnjo obdelavo 
zahteva veljavna zakonodaja. 

Preklic  soglasja oz. privolitve za obdelavo osebnih podatkov 

Privolitev v obdelavo osebnih podatkov je mogoče kadarkoli v celoti ali delno 
preklicati s pisno izjavo, naslovljeno na elektronski naslov info@zdm.si .  

ZDM bo z obdelavo osebnih podatkov, ki temelji le na privolitvi, prenehala naslednji 
dan po prejemu preklica. 

Zahtevo po dostopu do osebnih podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi obdelave, 
prenosu podatkov ali pa ugovor o obdelavi, se lahko kadarkoli naslovi na elektronski 
naslov info@zdm.si ., ki je tudi kontakt stranke ZDM kot upravljalca osebnih 
podatkov. 

Pritožbo zoper odločitev upravljavca o zahtevi posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, je mogoče vložiti na nadzorni organ. 

Ukrepi v primeru kršitve varstva osebnih podatkov 

V primeru, da bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkih, ki jih upravlja ZDM, bomo 
v stranki sprejeli vse potrebne in možne ukrepe za preučitev kršitve in po potrebi 
obvestili tiste posameznike, katerih varstvo osebnih podatkov je bilo kršeno in 
sprejeli druge ukrepe v skladu z veljavno regulativo. 

Osebni podatki, pridobljeni s strani tretjih oseb 

ZDM ne odgovarja za prakse, ki jih uporabljajo spletna strani tretjih oseb, do katerih 
lahko dostopate preko povezav na spletni strani  ZDM oziroma preko katerih lahko 
dostopate do spletne strani ZDM, vključno z informacijami ali vsebino, ki jo 
vsebujejo. V primeru, da uporabite povezavo na spletni strani ZDM, preko katere ste 
preusmerjeni na spletno stran ali storitev tretjih oseb, politika varstva osebnih 
podatkov ZDM ne velja. Za brskanje in interakcijo na kateri koli spletni strani ali 
storitvi tretjih oseb, vključno s tistimi, ki imajo povezavo na naši spletni strani, velja 
politika varstva osebnih podatkov te tretje osebe. 

Sprememba politike varstva osebnih podatkov 

ZDM si pridržuje pravico do spreminjanja politike varstva osebnih podatkov. 
Spremembe začnejo z dnem objave na spletni strani ZDM. 
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