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Član/ica: 
 
ime in priimek:  
rojen/-a : 
stanujoč/-a:   
elektronski naslov, telefon:  
 (v nadaljevanju: član/ica) 
 
 
 
 

PRIVOLITEV ZA UPRAVLJANJE IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 
 
 
 
 v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji in v skladu s Splošno 
uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), za potrebe aktivnosti povezane s članstvom v Društvu za 
sistemsko psihoterapijo Slovenije  (v nadaljevanju: DSPS) dovoljujem uporabo naslednjih osebnih 
podatkov (odkljukajte želene kategorije podatkov): 
 
  osnovni osebni podatki (ime in priimek, datum rojstva,  naslov prebivališča ); 
 
  drugi osebni podatki (davčna številka, številka transakcijskega računa) v kolikor član/ica opravlja 

določeno pogodbeno delo preko DSPS 
 
  kontaktni podatki (telefonska številka, e-mail); 
 
  osebna fotografija za objavo na spletni strani DSPS v kolikor bo član/ica izvajal/a pogodbeno delo 

preko DSPS; 
 
  osebni e-mail za objavo na spletni strani  DSPS in potrebe komunikacije in obveščanja med 

člani/cami DSPS  
 
  ostali osebni podatki, posredovani s strani člana/ice .  
 
 
Član/ica v obsegu, ki je nujen za dosego posameznih namenov, dovoli obdelavo kategorij podatkov iz 
prvega odstavka tega člena naslednjim zunanjim pogodbenim obdelovalcem podatkov: 



 
  računovodski servis: za potrebe obdelave plačil ter 
 
  skrbnik računalniškega sistema: za potrebe promocije, hrambe obkroženih kategorij podatkov 
 
 
 
DODATNE INFORMACIJE O UPRAVLJANJU IN OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV: 
 
Član/ica DSPS  je seznanjen/a, da lahko predmetno privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče na ta 
način, da to pisno ali osebno sporoči pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov, predsedniku DSPS 
Mateju Vajdi (e-mail naslov: info@drustvo-dsps.si), ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave 
podatkov, ki so se na podlagi privolitve izvajale do njegovega preklica. 
Član/ica je seznanjen/a še, da ima po GDPR od DSPS oziroma njegovega pooblaščenca: 
- pravico zahtevati dostop do lastnih osebnih podatkov; 
- pravico zahtevati popravek, izbris ali omejitev uporabe osebnih podatkov; 
- pravico do ugovora obdelavi; 
- pravico do prenosljivosti podatkov; 
- pravico, da v primeru kršitev varstva osebnih podatkov o tem s pritožbo obvesti predsednika DSPS. 
 
Predsednik DSPS zadevne osebne podatke člana/ice DSPS hrani trajno oziroma do preklica člana/ice, v 
kolikor preklic ni v nasprotju z zakonsko določenimi načini in roki hrambe. 
 
DSPS si pridržuje pravico do vključitve dodatnih kategorij osebnih podatkov, ki se obdelujejo za namene 
delovanja DSPS. Pri tem mora DSPS od članov/ic dobiti dodatne privolitve v obliki pisne dopolnitve k 
tej privolitvi.  
 
DSPS ima pravico po prosti presoji zavrniti sodelovanje oziroma prekiniti članstvo v DSPS v primeru, 
da zaradi odsotnosti določenih kategorij privolitev obdelava podatkov za potrebe izvajanja članstva le 
to ni mogoče.  

 

 
V ………………………………….., dne, ......................                           Podpis člana/ice DSPS: 
     

                                                               

                                                                                                      ……………………………….                                                                                                           

 


