OBVESTILO PO UREDBI (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (Splošna uredba o varstvu podatkov)
V zvezi z osebnimi podatki, ki ste jih podali ob včlanitvi v Herniološko združenje Slovenije vas obveščamo:
Upravljavec osebnih podatkov:
HERNIOLOŠKO ZRUŽENJE SLOVENIJE pri SZD
Slovensko zdravniško društvo, Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: ni imenovana, ker se podatki ne obdelujejo v namene iz člena 37.1 Uredbe.).
Osebni podatki, ki jih o vas zbiramo:

Namen zbiranja podatka

Osebni podatek

urejanje evidenc članov, ugotavljanje aktivne in članska številka
pasivne volilne pravice ter upravičencev do pravic,
ime in priimek,
ki izhajajo iz članstva.
naslov stalnega prebivališča,
specialnost,
kontaktna telefonska številka
elektronski naslov
datum včlanitve v združenje
datum izčlanitve iz združenja

Podlaga za Trajanje
zbiranje
podatka

hrambe Uporabniki
osebnih
podatkov

4.
člen ves čas članstva in predsednik,
Statuta
še
5
let
po podpredsednik,
izčlanitvi.
tajnik, blagajnik

Obvezno/pro
stovoljno

obvezno

vrsta članstva
Ugotavljanje izpolnjevanja obveznosti do združenja članska številka
ime in priimek,
naslov stalnega prebivališča,
specialnost,

Statut,
5 let po zapadlosti predsednik,
10.člen, 1. zneska članarine za podpredsednik,
odst. tč. 1, posamezno leto in tajnik, blagajnik
ves čas do izterjave
neplačane članarine

obvezno

kontaktna telefonska številka
elektronski naslov
stanje glede plačila članarine
ugotavljanje pooblastil za izvajanje določenih dejanj članska številka
za društvo, za sprejemanje aktov društva, za sklice
ime in priimek,
sej organov, za ugotavljanje verodostojnosti
arhiviranih dokumentov društva
naslov stalnega prebivališča,

19.člen
Statuta

Od izvolitve v predsednik,
Obvezno
funkcijo
dalje podpredsednik,
trajno.
tajnik, blagajnik,
državni organi,
banka, upravniki
stavb, v katerih
so
prostori
združenja

specialnost,
kontaktna telefonska številka
elektronski naslov
organ in položaj v organu, ki ga
oseba zaseda
Vodenje evidence o ukrepih razsodišča

članska številka
ime in priimek
izrečeni ukrepi razsodišča
datum izreka ukrepa
datum prenehanja učinkovanja

27.člen
Statuta

Od
uvedbe Člani razsodišča Obvezno
postopka
pred
Tajnik
razsodiščem
do
izbrisa ukrepa

ukrepa
zapisniki
procesnih
vabila, korespondenca
Vodenje evidence o nagradah in priznanjih

dejanj,

članska številka
ime in priimek
vrsta nagrade ali priznanja
datum podelitve
priznanja

nagrade

fotografija dogodka
priznanja oz. nagrade

28.
člen Od predloga za
statuta
podelitev nagrade
dalje trajno; davčna
številka 10 let po
izplačilu
oz.
ali
podelitvi nagrade

podelitve

Vsi
združenja

člani Obvezno

davčna številka:
samo blagajnik,
pooblaščeni
računovodski
servis,
davčni
organ

davčna številka

Vaših osebnih podatkov ne nameravamo prenesti v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Od HERNIOLOŠKEGA ZDRUŽENJA SLOVENIJE lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev
obdelav, imate pa tudi pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov pod pogoji iz Uredbe, ki se nahaja na spletni povezavi https://eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
Obveščamo vas, da imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
Informacijski pooblaščenec RS
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
HERNIOLOŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, niti ne oblikuje profilov iz člena 22(1) in (4) Uredbe.

Če bi vaše podatke potrebovali tudi v namene, ki v tem obvestilu ali vašem soglasju niso navedeni, vas bomo o tem obvestili.

