Spoštovana bodoča članica, spoštovani bodoči član! Veseli nas, da ste se odločili za vključitev
v naše društvo. Potrudili se bomo, da izpolnimo Vaša pričakovanja. Ker obdelujemo pri tem
tudi Vaše osebne podatke (OP), Vam, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (št.
2016/679), poleg pristopne izjave, podajamo tudi obvestilo o zasebnosti kot sledi.

OBVESTILO O ZASEBNOSTI
VČLANITEV V DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE (DRS)
Katere Vaše OP bomo obdelovali?
Vaše ime, priimek, datum rojstva, spol, kontaktne podatke (naslov, mobilni in stacionarni telefon,
naslov elektronske pošte) ter evidenčno številko, ki jo boste prejeli ob vpisu. Pri osebah, mlajših od
šestnajst let in osebah, ki nimajo poslovne sposobnosti, bomo obdelovali enak nabor podatkov tudi za
nosilca starševske odgovornosti za otroka oz. zakonito zastopnico oz. zakonitega zastopnika.

Zakaj bomo obdelovali te OP (namen obdelave)?




Zato, da Vas bomo vodili kot članico/člana DRS (evidenca članstva).



Zato, da Vas bomo lahko obveščali o aktivnostih in delovanju DRS (pošiljanje vabil na vikend
seminarje, družinska, regijska in zaključna srečanja, druga strokovna srečanja, izobraževalne
delavnice, društvene pohode in ekskurzije ter zbore članov, pošiljanje glasila Revmatik in drugih
informativnih materialov, pošiljanje položnic za letno članarino in udeležbo na plačljivih
aktivnostih/programih, ter za namen anketiranja).



Zato, da bomo ohranjali status nacionalne reprezentativne invalidske organizacije
(Zakon o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06-ZDru-1). Podatke
sporočamo resornemu ministrstvu, pri čemer zagotavljamo Vašo anonimnost.

Za našo statistično obdelavo (število vseh članic in članov, vrsta bolezni, kategorija invalidnosti
in stopnja telesne okvare, trendi) in poročanje fundaciji FIHO in drugim pogodbenim
sofinancerjem (podatke sporočamo v anonimizirani obliki).

Kakšna je pravna podlaga za obdelavo Vaših OP?
Pristopna izjava (privolitev), s katero ste se včlanili v DRS, ki ima status pogodbe
(mnenje Informacijskega pooblaščenca 0712-1/2018/622 https://www.ip-rs.si/vop/splosno-gledeobdelave-osebnih-podatkov-v-drustvih-3088/).

Kdo upravlja z navedenimi OP in kako ga lahko kontaktiram?
Društvo revmatikov Slovenije (DRS), Parmova 53, 1000 Ljubljana, e-naslov drustvo@revmatiki.si

Kdo je predstavnik za zadeve varstva OP?
Imamo pooblaščeno osebo za varstvo OP (DPO), ki jo lahko kontaktirate na dpo@revmatiki.si

Ali imamo druge podlage za zakonitost obdelave Vaših OP in katere?
Seveda! To je naša pravna varnost (izpolnjevanje zakonskih obveznosti, spoštovanje pravnih, regulatornih
in pogodbenih obveznosti) in varnost naših informacijskih sistemov (npr. spletna stran).

Ali sodelujemo s tretjimi osebami in
ali imajo le-te tudi zakonite interese?
Da! To so sofinancerji programov. Njihov zakoniti interes je izvajanje zakonskih in pogodbenih obveznosti.

Koliko časa bomo obdelovali Vaše OP in
kriteriji po katerih je to obdobje določeno?
Čas je odvisen od:
1. naših zakonitih interesov:

 vaše OP bomo prenehali obdelovati v šestem koledarskem letu po izčlanitvi, v kolikor v tem času
ne bo prišlo do pretrganja zastaranja (346. člen Obligacijskega zakonika (OZ));
 spremljamo tudi dostope in uporabo naših informacijskih sistemov, podatke o tem pa hranimo
sedem mesecev (to je povprečni čas od vdora v informacijski sistem do zaznave vdora); in/ali
2. zakonskih, regulatornih oz. pogodbenih obveznosti - kadar so Vaši podatki podlaga za
računovodske listine, jih bomo prenehali obdelovati v tretjem, četrtem, šestem ali enajstem
koledarskem letu od dneva nastanka oz. jih bomo obdelovali trajno (30. člen Zakona o
računovodstvu (ZR), 86. člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)).

Katere so kategorije OP?
Poleg prej omenjenih OP, boste z včlanitvijo dobili še evidenčno številko, ki je psevdonimiziran OP. Za
pridobitev statusa redne članice oz. člana pa boste morali izkazati tudi, da imate res vnetno revmatično
bolezen in/ali invalidnost in/ali priznano telesno okvaro, ki je posledica vnetnega revmatizma. Ker gre
v omenjenih primerih za podatek o Vašem zdravstvenem stanju, so slednji posebna vrsta OP.

Kateri bodo, poleg DRS, uporabniki ali kategorije uporabnikov OP?
Računovodski servis in sofinancerji programov in delovanja DRS.

Ali se bodo OP prenašali v tretje države?
Ne!

Kakšne so moje pravice v zvezi z varstvom OP?
Evropska in nacionalna zakonodaja Vam daje pravico do: (1) informiranosti, (2) dostopa do Vaših
podatkov, (3) popravka (posodobitve), (4) izbrisa, (5) omejitve obdelave, (6) prenosa, (7) ugovora in
(8) pravice, vezne na avtomatično odločanje in profiliranje na podlagi Vaših OP. O vsem tem obširneje
pišemo na našem spletnem naslovu: http://www.revmatiki.si.

Kako lahko umaknem privolitev za obdelavo OP?
Ker ima pristopna izjava, s katero ste se včlanili v DRS, status pogodbe, lahko prenehanje obdelave Vaših
OP dosežete z izčlanitvijo iz društva. Izčlanitev dosežete s pisno izjavo, poslano na sedež društva. Vaše
OP bomo izbrisali po izteku zgoraj navedenih rokov.

Kam se lahko pritožim v zvezi z varstvom OP?
Pritožite se lahko pri nadzornemu organu.
V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec.

Viri, iz katerih bomo zbrali Vaše OP?
To ste bili Vi, posameznica oz. posameznik na katerega se nanašajo OP.

Ali se na Vas obračamo za posredovanje podatkov, ker imamo pogodbene
ali statutarne zahteve?
Da, oboje! Za Vašo včlanitev potrebujemo podatke iz pristopne izjave za pripravo pogodbe, ki je pravna
podlaga Vašega članstva. Za pridobitev statusa redne članice / rednega člana, pa moramo po Statutu, 1. člen
(1. odstavek) in 11. člen (1. in 5. odstavek), od Vas pridobiti tudi ustrezna dokazila o Vašem zdravstvenem
stanju.

Ali se bodo podlagi Vaših OP odločitve sprejemale avtomatično?
Ne!

Ali se bo na podlagi vaših podatkov oblikoval Vaš profil?
Ne!

Kje lahko dobim dodatne informacije?

Pri naši pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko e-pošte dpo@revmatiki.si.
Pri ostalih sodelavkah in sodelavcih DRS preko e-pošte drustvo@revmatiki.si, v času uradnih ur, vsak
torek in četrtek med 10h in 14h, pa tudi telefonsko.

