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ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE –                            
ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE 
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana 
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si 

  

Datum: 21. 5. 2018 

 

Politika varstva osebnih podatkov Zbornice  Zveze  

 

       

1. Upravljavec 

 

Uradno ime zveze društev: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije  Zveza strokovnih 

društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 

Sedež: Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA 

Odgovorna oseba: Monika Ažman, predsednica 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Andrej Vojnovič, pravnik 

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: tel.: 01 544 54 80, e-

pošta: javna.pooblastila@zbornica-zveza.si 

 

 

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave 

 

Zbornica – Zveza ter regijsko strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov, katerega izvajalec je član (v nadaljnjem besedilu: RSD), obdelujeta osebne podatke 

članov Zbornice – Zveze in RSD v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih 

podatkov in uredbo GDPR ter internimi akti Zbornice – Zveze ter RSD, in sicer za vse potrebe, 

ki izhajajo iz naslova članstva, vodenja evidence članstva, obveščanja o dejavnostih Zbornice 

– Zveze in RSD, aktualnih vprašanjih na področju zdravstvene in babiške nege ter 

izobraževanjih in seminarjih s področja zdravstvene in babiške nege.  

Osebne podatke Zbornica – Zveza in RSD hranita ter obdelujeta predvsem za naslednje 

namene: 

- potrebe članstva, 

- vodenje evidence članstva, 

- ohranjanje stika s člani, 

- obveščanje članov o dejavnostih Zbornice – Zveze in RSD, 

- obveščanje članov o članskih ugodnostih, 

- obveščanje članov o vseh informacijah, ki se nanašajo na njihove pravice in dolžnosti in 

so zapisane v Statutu Zbornice – Zveze, 

- obveščanje članov o aktualnih vprašanjih na področju zdravstvene in babiške nege, 

- obveščanje članov o izobraževanjih in seminarjih s področja zdravstvene in babiške nege.  

 

V želji po nenehnem izboljševanju in sprotnem obveščanju članov v povezavi s posredovanimi 

E-novicami, ki vam jih pošiljamo, spremljamo in obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih 

sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih, odjavah, nedelujočih e-mail naslovih … 
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Zbornica – Zveza podatke obdeluje za potrebe lastne statistike. Podatki se varujejo z 

ustreznimi pravnimi in tehničnimi ukrepi. 

 

Prejemanje obvestil o delovanju Zbornice  Zveze, dogodkih, seminarjih in podobno lahko 

kadarkoli tudi prekinete s klikom na povezavo »Odjava/Unsubscribe from this list«, povezava 

je v nogi vsakega elektronskega sporočila E-novic, ki ga prejmete od Zbornice – Zveze. 

 

Vaš elektronski naslov hranimo v storitvi za pošiljanje e-pošte ActiveCampaign. Podjetje 

ActiveCampaign spoštuje zahteve zasebnostnega ščita EU-ZDA ter si prizadeva za najvišjo 

varnost hranjenih podatkov z različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijski ukrepi, kot so 

šifriranje spletnih povezav, preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam, uporaba varnih 

gesel in preprečevanje vdorov. Storitev ActiveCampaign spremlja uspešnost dostave poslanih 

e-sporočil z zbiranjem podatkov o odprtih sporočilih, klikih na povezave, e-poštnih odjemalcih 

in brskalnikih, približni lokaciji, IP-naslovu, prijavah in odjavah ter neuspešni dostavi e-

sporočila. Ti podatki se hranijo največ 6 mesecev od odjave od prejemanja e-sporočil. 

 

3. Pravna podlaga za varovanje osebnih podatkov 

 

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov članov Zbornice – Zveze in RSD je 6 (1b) člen Splošne 

uredbe ali drugi odstavek 10. člena ZVOP-1. Po določbi 6 (1b) Splošne uredbe o varstvu 

podatkov je obdelava osebnih podatkov zakonita, če je potrebna za izvajanje pogodbe, katere 

pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje 

ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. 

 

4. Čas hranjenja podatkov 

 

Računovodski podatki za namene davčne kontrole se hranijo 10 (deset) let po prenehanju 

članstva. Drugi podatki o članstvu se hranijo v skladu s klasifikacijskim načrtom Zbornice – 

Zveze oziroma do prenehanja članstva. 

 

5. Iznos  

Zbirke osebnih podatkov se hranijo na območju Republike Slovenije ter se je ne iznaša v druge 

države. 

 

6. Pravice posameznika (osebe) 

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva 

- vpogled, 

- popravek, 

- popoln izbris, 

- prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev, 

- prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne 

da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja 

izvajala do njegovega preklica. 

 

Vsak posameznik se lahko v primeru, če meni, da so mu s strani Zbornice  Zveze kakorkoli 

kršene pravice z naslova varstva osebnih podatkov, kadarkoli pritoži pri nadzornem organu  
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informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 

1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si. 

 

Pri uveljavljanju pravic ali za vse dodatne informacije nam pišite na e-naslov: 

tajnistvo@zbornica-zveza.si. 

 

         Monika Ažman, 

        predsednica Zbornice  Zveze
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