POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
Smučarska zveza Slovenije (SZS) je zveza smučarskih društev, ki se v Republiki Sloveniji ukvarjajo z
alpskim smučanjem, smučarskimi skoki, nordijsko kombinacijo, tekom na smučeh, biatlonom,
smučanjem prostega sloga, deskanjem na snegu, telemark smučanjem, izobraževanjem in
organiziranjem na področju smučanja. Združuje društva iz vse Slovenije ter več kot 2300 tekmovalcev,
ki nas zastopajo na tekmovanjih vseh rangov in kategorij.
Pri zagotavljanju pravic, vezanih na članstvo v SZS, zagotavljanju posebnih ugodnosti za naše člane,
sodelovanju z našimi poslovnimi partnerji kot tudi izvajanju pravic in obveznosti do naših zaposlenih
prihajamo v stik z njihovimi osebnimi podatki, jih zbiramo, hranimo in drugače obdelujemo. V SZS se
zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic, zato kot upravljavec z
osebnimi podatki vseh posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, ravnamo odgovorno,
pazljivo in skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, zlasti z Uredbo (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu
osebnih podatkov) (v nadaljevanju: «GDPR«), ter z našimi internimi akti, z ustreznimi organizacijskimi
in tehničnimi ukrepi pa skrbimo za ustrezno raven varnosti osebnih podatkov.

PODATKI O UPRAVLJAVCU
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Podutiška cesta 146
1000 Ljubljana
T: (01) 513 68 00
F: (01) 513 68 10
E-pošta: szs@sloski.si
Internet: www.sloski.si, www.modrakartica.com, www.zuts.si

KONTAKTNA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Za vsa vprašanja in pomoč pri uveljavljanju pravic posameznikov smo na SZS določili kontaktno osebo
za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu osebnipodatki@sloski.si
oz. preko klasične pošte na naslovu Smučarska zveza Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana s
pripisom »osebni podatki«.
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MODRA KARTICA IN OSEBNI PODATKI
Modra kartica je članska izkaznica Smučarske zveze Slovenije, ki njenim imetnikom omogoča koriščenje
različnih ugodnosti, popustov, ter sklenitev zavarovanja z zavarovalnico Generali, katere Politiko
zasebnosti si lahko preberete tukaj. Več o Modri kartici si lahko preberete tukaj
http://www.modrakartica.si/, kjer najdete tudi pogoje poslovanja modre kartice.
Včlanjevanje posameznikov in naročilo Modre kartice poteka neposredno s strani posameznikov, lahko
pa tudi prek društev/klubov, ki vključujejo svoje člane elektronsko z uporabo spletne aplikacije MARS
ali z izpolnitvijo papirnate prijavnice. Pri naročilu Modre kartice, njeni izdaji in zagotavljanju pravic,
vezanih na Modro kartico, na SZS obdelujemo določene osebne podatke imetnikov Modre kartice, pri
čemer posebej skrbno pazimo, da z njimi ravnamo z najvišjo stopnjo skrbnosti in skladno s predpisi s
področja varstva osebnih podatkov. V ta namen pri sklepanju pristopnih pogodb z našimi člani (društvi
in klubi) zagotavljamo, da tudi sami kot upravljavci osebnih podatkov pri njihovi obdelavi zagotavljajo
najvišjo stopnjo skrbnosti in odgovornosti, v skladu z zahtevami Uredbe GDPR.

NAMENI, PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV IN ROKI HRAMBE
Obdelava osebnih podatkov v okviru in za namen sklepanja in izvajanja pogodb
Vrsta osebnih podatkov, ki jih obdelujemo za potrebe sklepanja in izvajanja pogodb je odvisna od
konkretnega pogodbenega razmerja, na izvajanje katerega je obdelava osebnih podatkov vezana,
skladno z načelom najmanjšega obsega osebnih podatkov.
Osebne podatke obdelujemo, kadar je to potrebno za izvajanje pravic in obveznosti, vezanih na
članstvo društev – klubov ter posameznikov v SZS in imetništvo Modre kartice (izvajanje članstva). Za
ta namen obdelujemo zlasti identifikacijske in kontaktne podatke, kot so ime, priimek, naslov, davčna
številka, EMŠO, telefonska številka, elektronski naslov, datum in kraj rojstva, ... Te podatke pridobimo
neposredno od posameznikov ali pa s strani društev, katerih člani so ti posamezniki.
V okviru izvajanja pogodb obdelujemo tudi osebne podatke naših vrhunskih športnikov in strokovnega
kadra ter vseh ostalih izvajalcev programov, s katerimi imamo sklenjene posebne pogodbe. Poleg
zgoraj opredeljenih osebnih podatkov zanje obdelujemo tudi osebne podatke kot je fotografija
posameznika, podatke o številki in veljavnosti osebnega dokumenta, podatke o strokovni
usposobljenosti itd. Te podatke pridobimo neposredno od posameznikov, na katere se podatki
nanašajo.
Za namen izvajanja pogodb o izvedbi storitev in dobavi blaga SZS obdeluje tudi osebne podatke
predstavnikov pogodbenih partnerjev, kot so ime, priimek in kontaktni podatki teh oseb. Te podatke
SZS pridobi neposredno od pogodbenih partnerjev.
Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi v
fazi sklepanja pogodb, prijave v članstvo, pogajanj po prejemu prijavnice, ponudbe oz. povpraševanja
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posameznika. Podatke pridobivamo neposredno od posameznikov v okviru sklepanja pogodbe oziroma
od klubov in društev, katerega član je posameznik.
Osebni podatki, obdelani na podlagi sklepanja in izvajanja pogodbe oziroma vezani na članstvo v SZS,
se na SZS hranijo tako dolgo, kot je to potrebno za izvajanje članstva oziroma posamezne pogodbe ter
upoštevaje roke, opredeljene s predpisi.
Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve
Osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi posameznikove veljavne privolitve, in sicer za namen
obveščanja o dogodkih ter ugodnostih, vezanih na članstvo v SZS in imetništvo Modre kartice. Privolitev
od posameznikov pridobimo na podlagi njihove prijave v članstvo SZS s potrditvenim elektronskim
sporočilom ali neposredno z izpolnitvijo obrazca za prijavo na spletne novice na naši spletni strani. Ob
prijavi posamezniki označijo, da soglašajo, da SZS naslov elektronske pošte uporablja za namene
obveščanja o prihajajočih dogodkih oziroma o ugodnostih, vezanih na članstvo v SZS in imetništvo
Modre kartice, ter da so seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišejo. To storijo
tako, da v poslanem elektronskem sporočilu kliknejo na označeno povezavo ali odjavo uredijo na
spletni strani. Če tega ne označijo oziroma soglasja za pošiljanje sporočil po elektronski pošti ne podajo,
jim na elektronski naslov ne pošiljamo obvestil, niti ne zbiramo ali obdelujemo njihovega naslova
elektronske pošte. Za prijavo uporabljamo tudi sistem predhodne odobritve uporabe e-naslova (t. i.
opt-in), kar pomeni, da pošiljamo elektronsko pošto zgolj osebam, ki izrecno soglašajo, da želijo
prejemati elektronska obvestila.
Osebne podatke, pridobljene na podlagi privolitve, hranimo do preklica. Po preteku tega obdobja se
podatki izbrišejo.
Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakona
Osebne podatke obdelujemo tudi zaradi izpolnitve zakonske obveznosti. Tako na podlagi Zakona o
delovnih razmerjih za namen izvajanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja obdelujemo osebne
podatke zaposlenih na SZS, na podlagi Zakona o športu obdelujemo osebne podatke športnikov, ki
imajo status registriranih športnikov ali bi se radi registrirali kot športniki, ter na podlagi drugih
predpisov, ki terjajo od nas, da v določenih primerih posredujemo osebne podatke posameznikov
državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali
pristojnosti. Na tej podlagi obdelujemo osebne podatke kot so identifikacijski in kontaktni podatki (ime,
priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, državljanstvo, itd.) oz. tiste osebne podatke in za tiste namene,
kot nam to nalagajo veljavni predpisi.
Na tej podlagi obdelujemo osebne podatke tako dolgo, kot nam to nalagajo veljavni predpisi. Podatke
hranimo za čas, kot nam to nalaga zakon (npr. računovodske podatke za namen davčne kontrole
hranimo 10 let).
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Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadevamo
Osebne podatke lahko v določenih primerih obdelujemo tudi na osnovi zakonitega interesa, kot je za
namen preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov v upravnih in sodnih postopkih in podobno. V
primeru obdelave osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa vedno opravimo tehtanje interesa
posameznikov za takšno obdelavo na eni strani in naše interese kot upravljavca na drugi strani, da bi
ugotovili, ali nad našimi interesi prevladajo interesi in temeljne pravice in svoboščine posameznikov,
na katere se nanašajo osebni podatki in ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti pa pri obdelavi
podatkov spoštujemo načelo najmanjšega obsega podatkov, da so osebni podatki torej ustrezni,
relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.
UPORABA SPLETNE STRANI:
Osebne podatke posameznikov zbiramo tudi ob njihovem obisku naših spletnih strani, prek piškotkov,
za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega
delovanja spletnih strani ter štetja uporabnikov na spletnem mestu. Več o uporabi piškotkov si lahko
preberete tukaj: http://www.sloski.si/piskotki.
UPORABNIKI IN OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV
Podatki se posredujejo drugim uporabnikom, če je to potrebno za izpolnjevanje temeljnih nalog in
aktivnosti SZS, če nam to nalaga zakon, če obstaja za to zakonit interes ali če imamo za to vašo
privolitev.
Obdelovalci osebnih podatkov so pri nas zaposlene osebe, pristojne za izvajanje posameznih storitev
obdelave, lahko pa tudi zunanji izvajalci (pogodbeni obdelovalci), ki nam zagotavljajo določene
storitve, dogovorjene s sklenjenimi pogodbami, kot so pogodbeni sodelavci na področju športa, Modre
kartice, obdelovalci na področju računovodstva, IT in programske opreme, urejanja internetnih strani,
socialnih omrežij in podobno. V primeru, ko obdelavo osebnih podatkov v imenu upravljavca izvaja
drug obdelovalec, imamo z njim sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov z ustreznimi
vsebinami, ki nam jih kot upravljavcu nalaga Uredba GDPR.
PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE
V določenih primerih lahko za namene izvrševanja pravic in obveznosti po pogodbah za izvajanje
aktivnosti, za katere je SZS ustanovljena in so bile v ta namen podane izjave posameznikov, zaradi prijav
na tekme, naročilo viz in letalskih kart za naše tekmovalce ter pogodbene sodelavce osebne podatke
posameznikov prenašamo v tretje države, kot so ZDA, Kanada, Rusija, Kitajska, Nova Zelandija in Čile,
pa tudi v ostale tretje države.
Pred prenosom osebnih podatkov vsakokrat preverimo in poskrbimo, da imamo za to ustrezno pravno
podlago. Pred prenosom poskrbimo, da so za to izpolnjeni pogoji, ki jih za zakonitost zahteva GDPR,
npr. da je za prenos v posamezno državo sprejet sklep o ustreznosti, da so za prenos predvideni
ustrezni zaščitni ukrepi (kot so npr. standardna določila o varstvu podatkov), imamo za to privolitev
posameznika, da je prenos potreben za izvajanje pogodbe ali pa je prenos potreben za sklenitev ali
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izvajanje pogodbe med SZS in drugo osebo, ki je v interesu posameznika, na katerega se nanašajo
osebni podatki.
PRAVICE POSAMEZNIKOV
S pisno zahtevo, poslano na naslov Smučarska zveza Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana s
pripisom »osebni podatki« ali na mail osebnipodatki@sloski.si lahko posamezniki uveljavljajo
naslednje pravice:
- pravico do obveščenosti o obdelavi osebnih podatkov;
- pravico dostopa do osebnih podatkov, skladno s katero lahko posameznik od SZS dobi
potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in v kolikor se, pravico, da do njih
dostopa ter prejme dodatne informacije (o namenih obdelave, vrstah podatkov, virih
podatkov, uporabnikih podatkov, obstoju njegovih pravic, možnosti pritožbe, obstoju
avtomatiziranega sprejemanja odločitev), pa tudi kopije osebnih podatkov,
- pravico do popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi s posameznikom ali njihove
dopolnitve,
- pravico omejitev obdelave osebnih podatkov, skladno s katero lahko posameznik doseže, da
SZS omeji obdelavo njegovih podatkov, npr. če je to potrebno za uveljavljanje pravnih
zahtevkov posameznika,
- pravico do izbrisa vseh podatkov, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna,
preklic privolitve ob neobstoju druge pravne podlage za obdelavo, v primeru utemeljenega
ugovora, ko je bila obdelava osebnih podatkov nezakonita, če izbris zahtevajo veljavni predpisi
in podobno),
- pravico do prenosljivosti pomeni pravico, da posameznik prejme vse podatke v zvezi z njim, s
katerimi SZS razpolaga kot upravljavec, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi
obliki in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu (velja za podatke, ki jih
upravljavec obdeluje avtomatizirano in na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja),
- pravico do ugovora, ki pomeni, da lahko posameznik zoper nekatere podlage oziroma namene
obdelave ugovarja (javni interesi, zakoniti interesi, trženje), upravljavec pa mora izkazati
legitimne interese za obdelavo oziroma z njo prenehati (v primeru trženja mora z obdelavo
vedno prenehati)
Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od
prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju
kompleksnosti in števila zahtev. V tem primeru bomo posameznika, na katerega se nanašajo osebni
podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo
tudi obvestili. Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi
podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da
dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.
Kadar obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi privolitve, lahko dane privolitve v obdelavo trajno
ali začasno, v celoti ali delno prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov: Smučarska zveza Slovenije,
Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana s pripisom »osebni podatki« ali na naslov: osebnipodatki@sloski.si.
Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega
preklica.
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V kolikor posameznik zgoraj navedene pravice uveljavlja pri posameznemu članu SZS (društvu ali
klubu), SZS ne more odgovarjati za odzivnost društva ali kluba, vezanega na izvajanje pravic
posameznika.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (Informacijski
pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si) če meni, da se njegovi osebni
podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
AVTOMATIZIRANO ODLOČANJE IN PROFILIRANJE
Na podlagi osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje ali profiliranje. Vse odločitve v zvezi
s pogodbenimi razmerji in druge odločitve s pravnimi ali podobnimi učinki sprejemajo zaposleni na SZS
ali pogodbeni partnerji ob ustrezni informacijski podpori.
SPREMEMBE POLITIKE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
Ker stalno skrbimo za skladnost s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, si pridržujemo pravico
do sprememb ali dopolnitev te Politike o varstvu osebnih podatkov. Vsakršna sprememba vsebine se
uporablja od dneva objave dalje, o vsakokratnih spremembah pa posebej ne obveščamo.
Posodobljene informacije so na voljo na spletni strani SZS ter v pisni obliki na sedežu SZS na naslovu
Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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