
POLITIKA ZASEBNOSTI 

1. Člen – Uvodna določila 

(1) S politiko zasebnosti Društva študentov računovodstva in revizije, Kardeljeva ploščad 17, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju “Društvo”), so določene pravice in obveznosti pri upralvjanju 
osebnih podatkov, ki jih Društvo pridobi od članov in tretjih oseb za nameni izvajanja letnega 
programa Društva. 

(2) Kot tretje osebe iz prejšnejga odstvaka se štejejo vse fizične in pravne osebe, ki sodelujejo z 
Društvom kot pokrovitelji dogodkov, sodelujoči na dogodkih ter obiskovalci spletne strani 
Društva v okviru spletnega naslova www.dsrr.si (v nadaljevanju “spletna stran”). 

(3) Osebni podatki so vse informacije, ki posredno ali neposredno določajo posameznika, kot so: 
ime in priimek, leto rojstva, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, smer in letnik 
študija, vpisna številka in drugi podatki, po potrebi. 

(4) Društvo je član Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev, Dunajska cesta 106, 1000 
Ljubljana. 

 

2. Člen – Uporaba in varovanje podatkov 

(1) Društvo kot upravljalec osebnih podatkov spoštuje zasebnost članov in tretjih oseb in se 
zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom prijavnih postopkov, ravnal skrbno in 
jih varoval ter obdeloval v skaldu s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov in 
vsakokratno veljavno zakonodajo Repulbike Slovenije s področja varstva osebnih podatkov. 

(2) Vsi pridobljeni osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni zgolj za namen, zaradi 
katerega so bili pridobljeni. Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen samo članom 
Društva, ki jih nujno potrebujejo za opravljanje nalog, kot so določene v vsakokratnih splošnih 
pogojih dogodkov. 

(3) Posameznik ima pravico do vpogleda,dopolnitve in popravka svojih osebnih podatkov. 

(4) Poleg posebnih namenov, ki se določajo v vsakokratnih splošnih pogojih dogodkov, se 
posameznik strinja, da Društvo uporablja in obdeluje osebne podatke za naslednje namene: 

a. za neposredno trženje 

b. za statistične namene 

c. za pošiljanje obvestil po elektronski pošti 

(5) Društvo se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletne strani ali na 
kakršenkoli drug način, ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim 
osebam, razen v primeru, da se z vsakokratnimi splošnimi pogoji posameznega dogodka ne 
določi drugače. 

(6) Posameznik lahko kadarkoli pisno zahteva prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov 
ter izbris iz registrov in arhiva Društva. 

(7) Podatke hranimo v računalniški obliki za dobo, ki ne traja več kot 5 let. Po prenehanju potrebe 
po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka posameznika, se podatki izbrišejo.  

 



3. Veljavnost politike zasebnosti 

(1) Politika zasebnosti začne veljati z dnevom objave politika na spletni strani Društva. 

(2) Politika zasebnosti velja za vse posameznike, ki posredujejo svoje podatke Društvu preko 
spletne strani ali na kakršenkoli drugi način. 

 

4. Spremembe politike zasebnosti 

(1) Društvo si pridružuje pravico, da kadarkoli spremeni ali dopolni Politiko zasebnosti. V kolikor 
ni drugače določeno, začne sprememba ali dopolnitev veljati z dnem objave na spletni strani 
Društva. 

 

5. Končna določba 

(1) Morebitne spore med Društvom in posameznikom v zvezi z uporabo, obdelavo in hrambo 
osebnih podatkov bosta Društvo in posameznik reševala sporazumno. V kolikor to ne bi bilo 
mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. V primeru spora 
se uporablja pravo Republike Slovenije. 


