
 

 

 

 

POLITIKA ZASEBNOSTI 

Soglasja za obveščanje 

 

Vaše želje in varovanje osebnih podatkov jemljemo v JGZ Brdo zelo resno in vam zagotav-

ljamo, da so le-ti pri nas varni, z njimi pa bomo ravnali le v skladu z vašim soglasjem. 

Informacije, ki jih stranke ter drugi posamezniki o sebi posredujete, nadzorujete sami.  

Najbolj obširna obvestila o dogajanju v pristojnosti JGZ Brda boste prejemali s prijavo 

na e-novice. Soglasje velja do odjave. Odjavite se lahko kadarkoli  s preprostim klikom na 

povezavo »odjava«, ki jo najdete v vsaki prejeti e-pošti. 

JGZ Brdo upošteva vsa določila v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. 

Zavod občasno povabi posameznike k podaji mnenja o naših storitvah z namenom njene iz-
boljšave ter k zbiranju svežih predlogov za dopolnjevanje ponudbe po željah gostov ali pre-
verjanja poznavanja naših storitev in lokacij z namenom usmerjanja komunikacijskih aktivnosti.  

Zavod ima pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (v nadaljevanju DPO), ki je dosegljiva po 

elektronski pošti na naslovu dpo@brdo.si oziroma po navadni pošti na naslov JGZ Brdo, Pre-

doslje 39, 4000 Kranj, s pripisom »za DPO«. Podatki o pooblaščeni osebi so objavljeni na spletni 

strani.  

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali 

delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na DPO, oziroma lahko upravlja z danimi privoli-

tvami preko povezav v vsaki prejeti e-novici. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, 

ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko z DPO sami stopijo v stik glede vseh 
vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic 
na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Posameznik lahko za-

hteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih 

podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos po-

datkov. 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se 

njegovi osebni podatki hranijo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki 

urejajo varstvo osebnih podatkov. 
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