Gibanje

SVOBODA!

Politika zasebnosti
Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali profesionalno, kar pomeni: zakonito, pošteno, varno,
skrbno in pregledno. Zavedamo se svoje odgovornosti, ki jo imamo zaradi razpolaganja z
vašimi osebnimi podatki, kot tudi svoje obveznosti po podajanju vseh ključnih informacij v
zvezi z njihovo obdelavo, zato v nadaljevanju podajamo informacije, ki se nanašajo na
varstvo vaših podatkov pri nas, in vas vabimo, da se z njimi seznanite.

Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov: Stranka Gibanje SVOBODA, s sedežem v Ljubljani (v
nadaljevanju tudi: Gibanje SVOBODA ali upravljavec).
Elektronski naslov: gibanje.svoboda@protonmail.com
Za vsa vprašanja ali pomoč pri uveljavljanju vaših pravic smo vam na voljo na navedenih
kontaktnih podatkih.

Posamezniki, katerih osebne podatke obdeluje upravljavec
Na podlagi različnih pravnih temeljev obdelujemo osebne podatke naslednjih kategorij
posameznikov:
•
•
•
•
•

člani in podporniki stranke;
donatorji stranke;
člani stranke ali drugi posamezniki, ki so podali privolitev v obdelavo osebnih podatkov za
določen namen;
Posamezniki, pošiljatelji mnenj, pobud oz. drugih sporočil;
Posamezniki, uporabniki spletnih strani.

Nameni, vrste osebnih podatkov in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
Vaše osebne podatke obdelujemo skladno z eno od šestih možnih pravnih podlag (privolitev
za določen namen, sklepanje in/ali izvajanje pogodbe (sprejem in izvajanje določil statuta
pomeni izvajanje pogodbe, ki sta jo sklenila član stranke in stranka), zakonske obveznosti,
zaščita življenjskih interesov posameznika, naloge v javnem interesu, zakoniti interesi
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upravljavca ali tretjih oseb), v najmanjšem potrebnem obsegu ter v trajanju, ki je potrebno za
izvedbo namena.
Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi
osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje,
strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s
posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje,
omejevanje, izbris ali uničenje. Upravljavec zbirke obdeluje osebne podatke članov stranke
na način in v skladu s pravnimi podlagami opredeljenimi v Statutu stranke in internih aktih
stranke, prav tako pa tudi na podlagi zakonitega interesa, katerega obstoj in upravičenost
lahko temelji na podlagi skrbne ocene, da interesi in temeljne pravice članov pri obdelavi
osebnih podatkov ne prevladujejo nad interesi upravljavca osebnih podatkov ter da lahko v
času zbiranja osebnih podatkov član razumno pričakuje, da se bodo ti obdelali v zadevni
namen.
Stranka Gibanje SVOBODA je kot upravljavec osebnih podatkov namene obdelave
opredelila v Statutu stranke, s katerim ste bili člani stranke seznanjeni pred včlanitvijo v
stranko, in v tej Politiki zasebnosti, ki je stalno dostopna na spletni strani stranke. V pristopni
izjavi ste tako posredovali upravljavcu svoje ime in priimek, datum rojstva, spol, stalno ali
začasno prebivališče, izobrazbo, poklic, zaposlitev, elektronski naslov in telefonsko številko,
prostovoljno pa ste nekateri navedli še vaša pridobljena znanja oz. strokovne reference;
področja, ki vas še posebej zanimajo in v katerih bi želeli delovati kot član stranke, da bi vas
lahko še bolj aktivno vključili v samo delovanje stranke in njene aktivnosti. Pridobljene
podatke upravljavec uporablja in jih obdeluje skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov, in le za namen evidence članstva ter za izvajanje aktivnosti in delovanje stranke.
Za namen delovanja stranke lahko upravljavec obdeluje tudi vaše druge osebne podatke, ki
se nanašajo na vaše delovanje v stranki (članstvo, položaj v stranki, zasedanje mest v
organih in drugih delovnih skupinah stranke, plačilo članarine ali donacije stranki in
podobno).
Upravljavec bo osebne podatke članov stranke in drugih posameznikov, ki jih lahko pridobi
tudi prek svojih spletnih strani, skrbno varoval in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebni
podatki, ki jih uporabnik spletne strani posreduje v spletnem obrazcu, se bodo obdelovali za
potrebe včlanitve posameznika v stranko, za namen opredeljen v privolitvi, za reševanje
uporabniških težav na spletni strani in podobno. Upravljavec od uporabnikov spletnih strani
obdeluje (zbira) samo tiste podatke, ki mu jih ti prostovoljno posredujejo, in obiskovanja
spletnih strani ne pogojuje s posredovanjem teh podatkov.
Tako pridobljeni osebni podatki, se bodo obdelovali skladno s slovenskimi predpisi s
področja varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Na
zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki,
vključno z e-poštnimi in IP-naslovi uporabnikov, posredujejo policiji in drugim pristojnim
organom za nadaljnje ukrepanje.
Za uspešno delovanje in izvajanje svojega namena, Gibanje SVOBODA lahko zbira
določene informacije o uporabnikih oziroma njihovi uporabi spletnih mest, ne da bi bila pri
tem prepoznana identiteta uporabnika. Na podlagi teh podatkov uporabnik ne more biti
identificiran, društvu pa koristijo le za pripravo učinkovitih funkcionalnosti na spletnem mestu.
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Brez soglasja oziroma dovoljenja uporabnikov, podatkov, ki jih pridobi Gibanje SVOBODA na
svojih spletnih straneh, ne prodaja, ne prenaša in ne razkriva nikomur, razen če zakon
določa oziroma terja drugače in zato obstaja eksplicitna zakonska podlaga.
Upravljavec osebnih podatkov lahko obdeluje osebne podatke svojih članov in uporabnikov
spletnih strani, v obsegu, ki je potreben za včlanjevanje svojih članov v stranko, za potrebe
vodenja evidence članov stranke in za izvajanje dejavnosti stranke, pri čemer vodena zbirka
osebnih podatkov članov stranke vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, datum rojstva,
spol, stalno ali začasno prebivališče, izobrazbo, poklic, zaposlitev, elektronski naslov in
telefonsko številko, datum vpisa in datum izbrisa člana ter morebitne podatke, potrebne za
izvajanje namena opredeljenega v posamični privolitvi člana (fotografije, avdio in video
posnetki, izjave) oz. prostovoljno posredovanih podatkov, zaradi zakonskih obveznosti, na
podlagi zakonitih interesov ali če ima za obdelovanje osebnih podatkov privolitev
posameznika.

Uporaba spletnih strani upravljavca
Ob vsakem obisku spletne strani stranke se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje
dnevniške datoteke spletnega strežnika (IP številka, ki identificira posamezen računalnik oz.
drugo napravo na spletu, verzija brskalnika, čas obiska in podobno), ki omogočajo
optimizacijo spletnih strani boljšo uporabnost le-teh za njene uporabnike. Upravljavec tako
zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. Dnevniške
datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 mesece, nato se brišejo.
Spletne strani lahko za optimizacijo storitev uporabljajo tako imenovane piškotke (cookies).
To so majhne datoteke, ki se naložijo na uporabnikovi terminalski opremi (računalnik,
mobilna naprava in podobno; v nadaljevanju: računalnik), ko ta obišče spletno stran (s
svojega spletnega strežnika upravljavec pošlje v datoteko piškotkov brskalnika na trdem
disku uporabnikovega računalnika). Ta na primer spletni strani omogoča prepoznati
uporabnikove naprave, ko se vzpostavi povezava med spletnim strežnikom in spletnim
brskalnikom. Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku
predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je funkcionalnost ob obisku spletne
strani bolj osebna in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe, pomagajo pa
tudi izboljšati uporabniško izkušnjo. Več o piškotkih je pojasnjeno v politika zasebnosti na
spletni strani stranke.
Na spletni strani je mogoče preko spletnega obrazca prijaviti zlorabe in podati pripombe in
vprašanja v zvezi z delovanjem stranke. V takšnem primeru je obvezna izpolnitev polja
»Vaše sporočilo društvu«. Vsi ostali podatki niso obvezni, lahko pa uporabnik vpiše tudi
svoje ime, priimek in naslov elektronske pošte. Upravljavec potrebuje uporabnikov naslov
elektronske pošte, da mu lahko odgovori na vprašanje oz. pobudo oz. ga obvesti o
ugotovitvah v zvezi z njegovim sporočilom. Podatke, ki jih uporabnik vpiše v spletni obrazec,
upravljavec obdeluje le, če je to nujno za izvrševanje njegovih nalog ali obveznosti, kot je
zbiranje prijav zlorab in podobno, njihovo reševanje in shranjevanje (arhiviranje).
Stranka Gibanje SVOBODA kot upravljavec osebnih podatkov se zavezuje, da bo varoval
zaupnost osebnih podatkov posameznikov, katerih podatke zaradi različnih namenom
obdeluje. Zbrane podatke bo uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali
posamezniki za namen delovanja v stranki (članstvo in podpora) in uporabniki spletnih strani
ter v okviru zakonskih določb. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bo uporabljal v
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druge namene, kot so opisani v tem obvestilu, ter jih brez izrecnega dovoljenja posameznika
ne bo razkril tretjim strankam. Gibanje SVOBODA bo storilo vse, da osebne podatke zaščiti
pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Roki hrambe vaših osebnih podatkov
Rok hrambe je odvisen od vrste in namena obdelave, pravilom pa se podatki hranijo do
izpolnitve namena zaradi katerega so bili obdelovani.
Podatki članov se obdelujejo ves čas trajanja članstva posameznika v stranki, po prenehanju
članstva v stranki pa se hranijo do poteka zastaralnega roka za uveljavljanje pravic varstva
pogodbenih strank. Podatke posameznikov, ki so stranki donirali finančna sredstva,
obdelujemo za čas, ki je določen v zakonodaji s področja delovanja političnih strank in
davčne zakonodaje.
Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, bomo podatke po
preklicu privolitve prenehali obdelovati za v privolitvi navedeni namen. Če pa bomo podatke
obdelovali na podlagi našega zakonitega interesa, bo takšna obdelava trajala do izpolnitve
namena, zaradi katerega se je obdelava izvajala, kasneje pa le še v anonimizirani obliki.

Uporabniki in obdelovalci vaših osebnih podatkov
Uporabniki vaših osebnih podatkov so lahko Finančna uprava RS in druge nadzorne
inštitucije pri – izvajanju nadzora, revizijske hiše, pristojna sodišča v postopkih reševanja
sporov in drugi pristojni organi, ki lahko izkažejo svoj utemeljeni interes oz. pravni temelj.
Vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi naši pogodbeni obdelovalci, ki zagotavljajo
storitve, dogovorjene z medsebojnimi pogodbami, kot so na primer storitve za informacijsko
podporo, to so tako imenovani pogodbeni obdelovalci upravljavca, ki v imenu upravljavca
izvajajo določene aktivnosti, vedno po navodilih upravljavca in ki so zavezani k strogemu
varstvu vseh vaših podatkov.

Iznos podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije
Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Evropske unije ter jih praviloma ne iznašamo v
tretje države. V kolikor bomo vaše osebne podatke prenesli v tretje države, bomo to storili po
skrbnem pregledu pravnih podlag in zaščitnih ukrepov, ki jih upošteva ta tretja država
(zavezujoča pravila, kodeksi ravnanja, standardne pogodbene klavzule in podobni drugi
mehanizmi). Vsak prenos osebnih podatkov v tretje države bo upravljavec skladno z
načelom odgovornosti izvedel s skrbnim premislekom in z vso potrebno skrbnostjo.

Avtomatiziran sprejem odločitev
Upravljavec odločitve s pravnimi ali sorodnimi učinki ne sprejema na avtomatiziran način.

Vaše pravice
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Ustava RS, GDPR in slovenski predpisi vam zagotavljajo vrsto pravic glede vaše zasebnosti
in varstva osebnih podatkov, med katerimi še posebej izpostavljamo sledeče:
ü Pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov.
ü Pravica dostopa do osebnih podatkov pomeni, da imate pravico od upravljavca
zahtevati informacijo o tem, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki.
ü Pravica, da vam zagotovimo kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, če za to obstaja
zakoniti interes.
ü Pravica do popravka vam omogoča, da na vašo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja
popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami.
ü Pravica do izbrisa, imenovana tudi »pravica do pozabe«, vam daje upravičenost, da
brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni
predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne
podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi in
podobno).
ü Pravica do omejitve obdelave pomeni pravico, da dosežete, da omejimo obdelavo vaših
podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali če ste vložili ugovor ali če je obdelava
nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje,
izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov.
ü Pravica do obveščenosti v zvezi s popravkom ali izbrisom ali omejitvijo obdelave vaših
osebnih podatkov, v kolikor so bili ti podatki posredovani drugemu uporabniku, razen če
se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor.
ü Pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki
ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki,
vključno s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu.
ü Pravica do ugovora pomeni, da lahko proti nekaterim vrstam obdelav vaših osebnih
podatkov (javni interesi, zakoniti interesi upravljavca, nameni trženja) kadar koli
ugovarjate, upravljavec pa mora dokazati zakonite interese za obdelavo oziroma
prenehati z obdelavo (vedno v primeru neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem
profila, v kolikor je to povezano s takšnim neposrednim trženjem, lahko ugovarjate, s
čimer boste jasno in nedvoumno seznanjeni), razen v redkih primerih upravičenih izjem,
če izkažemo, da imamo nujne legitimne razloge za njihovo obdelavo, ki prevladujejo
nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, oziroma da jih potrebujemo za
uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
ü Pravica glede samodejne obdelave in profiliranja pomeni, da za vas ne velja odločitev,
ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima
pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali če v to
ne privolite.
ü Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko kadar koli
začasno ali trajno prekličete podano privolitev. V tem primeru vaš preklic velja za naprej
in ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene do preklica.
Upravljavec bo informacije o ukrepih, v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, v skladu s
členi 15 do 22 GDPR zagotovil brez odlašanja in praviloma v enem mesecu po prejemu
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zahteve. Izjemoma se ta rok lahko podaljša za največ dva dodatna meseca, o čemer vas
bomo obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve ter navedel razloge za takšno zamudo.
Če boste zahtevo predložili z elektronskimi sredstvi, bo upravljavec informacije, kadar je
mogoče, zagotovil z elektronskimi sredstvi, razen če ne boste zahtevali drugače. Ob
predložitvi zahteve bomo preverili vašo identiteto ter v primeru dvoma, da ste vi prava oseba
in dejanski upravičenec zahtevka, zahtevali dodatne informacije, da bi potrdili vašo identiteto.
V kolikor bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov in kadar je verjetno, da bi kršitev
povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo brez nepotrebnega
odlašanja obvestili, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov. Pristojni državni organ
za obravnavo kršitev predpisov o varstvu osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec
RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Ta politika zasebnosti upravljavca je stalno dostopna na sedežu stranke in na spletni strani
www.gibanjesvoboda.si, nazadnje je bila posodobljena 26. 1. 2022. Ob vsakokratni
spremembi bo objavljena na spletni strani.

Stranka Gibanje SVOBODA, Ljubljana, 26. 1. 2022

6

