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POLITIKA RAVNANJA Z OSEBNIMI PODATKI PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE, ZBORA
PLAVALNIH SODNIKOV SLOVENIJE (PZS ZPSS)

Namen politike ravnanja z osebnimi podatki
je obveščanje posameznika o tem, kateri osebni podatki se zbirajo, s kakšnimi nameni se zbirajo in
obdelujejo, ali/in pod kakšnimi pogoji se posredujejo tretjim osebam ter o drugih pomembnejših
okoliščinah zbiranja in obdelave osebnih podatkov na spletnih mestih. Osebni podatki se s privolitvijo
posameznika (v spletu) prenašajo tudi izven RS in sicer na spletna mesta FINA, LEN oziroma druga
spletna mesta s področja plavalnih športov.
Podatki so objavljeni na spletni strani PZS in spletnih straneh, ki so vezane na delovanje plavalnih
klubov/društev in PZS, ZPSS, to so PZSana, PZS Timing, Timing Ljubljana, OKS in druga spletna
mesta.
Upravljalec osebnih podatkov je Strokovni svet Zbora plavalnih sodnikov Slovenije, Plavalne zveze
Slovenije (SS ZPSS PZS). Naslov:
- Celovška 25, 1000 LJUBLJANA
- zpss@plavalna-zveza.si
- www.plavalna-zveza.si
Namen zbiranja osebnih podatkov plavalnih sodnikov:
 Vodenje evidence plavalnih sodnikov,
 Prijava za pristop k izpitu za plavalnega sodnika,
 Prijava na sojenje posameznega plavalnega tekmovanja,
 Poslovna komunikacija,
 Zagotavljane storitev uporabnikom.
Torej je namen zbiranja vodenje sodniške evidence, obveščanje, izvajanje članskih obveznosti in
aktivnosti, vodenje evidence o opravljenih izpitih in o udeležbi na strokovnih usposabljanjih ter vodenje
evidence o izrečenih disciplinskih ukrepih. Podatki ki jih zbiramo so vodeni v elektronski obliki z izrecno
privolitvijo posameznika.
Za zgoraj naveden namen zbiramo in hranimo naslednje (obvezne) podatke:
 Ime,
 Priimek,
 Rojstni podatki,
 Naslov,
 Kraj bivanja (pošta in poštna številka),
 Klub/društvo,
 Leto opravljenega izpita oz. napredovanj (kategorizacije).
Z zbiranjem osebnih podatkov ne izvajamo neposrednega trženja. Uporabljamo jih zgolj za zagotavljanje
storitev uporabniku.
Analiza zbiranja osebnih podatkov opravljenih sojenj je pomemben delež pri predlogih za napredovanje
sodnikov v višji rang s strani vodij klubskih sodniških organizacij in pomoč SS ZPSS pri delegiranjih in
potrditvah sodniških napredovanj.
Daljši rok hrambe podatkov je potreben zaradi arhiviranja
znanstveno/zgodovinsko raziskovalne ali statistične namene.
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Na podlagi vaše pisne zahteve v elektronski obliki bomo osebne podatke anonimizirali na način, da:
jih bomo blokirali na spletnih straneh in povezavah,
jih premestili v arhiv, kjer jih bomo hranili eno leto,
jih v arhivu obdelali tako, da bodo ostali podatki kot so:
o ime in priimek,
o kraj bivanja,
o sodniški naziv (kategorizacija) in
o plavalni klub/društvo.
Zbrane podatke bo upravljavec osebnih podatkov varoval skladno z določili Zakona o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) 1.

Ljubljana, 8. 7. 2019

SS ZPSS PZS

1

Evropski parlament in Svet EU sta dosegla dogovor o novih pravilih EU o varstvu osebnih podatkov - Uredbi (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR).
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