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INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE 
 

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJALCA 
 
Zveza prijateljev mladine Idrija je nevladna, samostojna, humanitarna, prostovoljna in nepridobitna društvena 
organizacija, ki deluje v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin. Deluje že od leta 1954. Temeljni cilji 
delovanja so dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih 
interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. Organizacija ima status humanitarne organizacije, ki deluje na 
področju socialne varnosti družin. Letno v svoje programe vključuje približno 1.000 otrok. Delovanje 
organizacije temelji na razvijanju vrednot prostovoljnega dela in negovanja dobrih medčloveških odnosov.  
 

II. POSLANSTVO ZPM IDRIJA 
 
Organizacija skrbi za dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, za zastopanje in uveljavljanje 
njihovih interesov in potreb ter za zaščito njihovih pravic. Svoj name dosega z uveljavljanjem,  zaščito in 
zastopanjem otrokovih pravic, pravic staršev in družine, nudenjem telefonskih nasvetov in informacij otrokom 
in mladostnikom z nacionalno mrežo telefona otrok in mladostnikov (TOM), zagotavljanjem možnosti 
predstavitve interesov, potreb in stališč otrok in mladostnikov na lokalnih, občinskih in nacionalnih otroških 
parlamentih ter njihovim zastopanjem, zagotavljanjem kakovostnega preživljanja prostega časa otrok, 
mladostnikov in družine, organiziranjem brezplačnih prireditev in srečanj za otroke in mladostnike, 
zagotavljanjem pogojev za kulturno doživljanje in ustvarjalno izražanje otrok in mladostnikov, dvigom bralne 
kulture otrok in mladostnikov, razvijanjem raziskovalnega, ustvarjalnega dela mladih, zagotavljanjem pogojev 
za potovanja, letovanja in zimovanja otrok in mladostnikov ter njihovega druženja z otroki in mladostniki iz 
drugih držav, izvajanjem  programov za ozaveščanje o zdravem načinu življenja, varnem okolju, mirovništvu, 
strpnosti in solidarnosti, načelih trajnostnega razvoja in okoljske vzgoje ter humanih medčloveških odnosih, 
zagotavljanjem enakih možnosti otrokom s posebnimi potrebami, organiziranjem humanitarne pomoči 
otrokom in mladostnikom v Sloveniji in v svetu, izobraževanjem članov ZPM Idrija za delo v organizaciji, 
izobraževanjem staršev, mentorjev in animatorjev različnih oblik dela z otroki in mladino, izdajanjem 
informativnega gradiva, zbornikov, publikacij in knjig, vzpodbujanjem in povezovanjem med različnimi 
generacijami, seznanjanjem širše javnosti o potrebnosti dela z mladimi, razvijanjem prostovoljnega in 
socialno preventivnega dela v organizaciji. 
 

III. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI 
 
ZPM Idrija zbira naslednje podatke: ime in priimek, naslov, poštna številka in kraj, telefon 
(mobilni/stacionarni), e-naslov, številko zdravstvene kartice, zdravstvene podatke, podatke o izbranem 
zdravniku, rojstne podatke, podatke o šolanju (razred in zavod) in podatke o finančnem stanju družine, 
EMŠO, davčna številka, državljanstvo 
Pravni temelji: 

a.) ZPM Idrija osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja vseh vrst pogodb, ki jih 
sklepa pri svojem poslovanju (prijavnice, dogovori, donatorske pogodbe, sponzorske pogodbe, 
pogodbe o avtorskem delu, podjemne pogodbe, dogovor o prostovoljskem delu, pogodbe o 
sodelovanju pri zbiranju donatorskih sredstev, pogodbe z dobavitelji, …). 

b.) ZPM Idrija obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi zakonskega pravnega temelja:  
- Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV); 
- Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in ostale zakonodaje na področju delovnih razmerij; 
- in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od 

ZPM Idrija, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom 
in drugim upravljalcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.  

http://www.zpm-idrija.si/
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c.) ZPM Idrija na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjšanja tveganj 
vdorov na njeno spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj 
nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega 
sistema ZPM Idrija). 

d.) ZPM Idrija v določenih primerih zaproša svoje stranke in druge posameznike za podajo privolitev v 
obdelavo njihovih osebnih zdravstvenih podatkov za namen varne izvedbe letovanj, osebnih 
podatkov za namene zbiranja donacij, sodelovanja v aktivnostih ZPM Idrija in informiranja. V teh 
primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega 
osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.  

 
Namen obdelave podatkov: 

- vodenje evidence donatorjev, sponzorjev, prostovoljcev 
- vodenje evidence o delavcih 
- vodenje evidence prijavljenih v programe ZPM Idrija 
- vodenje evidence humanitarnih programov 
- vodenje evidence plačil za humanitarne programe 
- za izdajo ter pošiljanje dokumentov za izvedbo programov ZPM Idrija 
- za izdajo ter pošiljanje računov 
- za kvalitetno in varno izvedbo programov ZPM Idrija 
- za kvalitetno in varno izvedbo letovanj 
 

IV. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE 
DRŽAVE 

- Upravni organi oz. druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z 
zakonom (ZPIS, ZZZS, ZRSZ, FURS, Inšpektorat za delo, CSD ipd.) 

- Šolska zdravnica – šolski dispanzer ZD Idrija 
- Pogodbeni obdelovalci. 

 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države. 
 

V. PRAVICE POSAMEZNIKOV 
 
S pisno zahtevo, poslano na naslov: ZPM Idrija, Mestni trg 1, p.p.90, 5280 Idrija ali zpmidrija@gmail.com, 
lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih 
podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. 
 
Posameznik lahko da privolitev v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno. Lahko jih prekliče 
v celoti ali delno s pisno zahtevo, poslano na naslov: ZPM Idrija, Mestni trg 1, p.p. 90, 5280 Idrija ali 
zpmidrija@gmail.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve 
izvajala do njenega preklica. Na enak način lahko uveljavlja tudi vse druge pravice.  
 
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni 
podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov.  
 

VI. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV 
 

ZPM Idrija bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in 
dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja. Osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena oz. v 
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okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave, še posebej, ko je obdelava potrebna v 
okviru sklenitve oz. izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe zapovedan z zakonom. V slednjih 
primerih bo ZPM Idrija podatke hranila v skladu z zakonsko zapovedjo. 
 
ZPM Idrija hrani podatke strank, ki so potrebni za izvedbo storitev še pet let od izpolnitve pogodbe na 
pogodbeni podlagi. Podatke o zdravstvenih posebnostih obdeluje na podlagi privolitve za namene izvajanja 
pogodbe do preklica, vendar najdlje pet let od izpolnitve pogodbe. ZPM Idrija lahko svojo dejavnost oglašuje 
ter obvešča posameznike o novostih in ponudbah tudi na podlagi zakonitih upravičenih interesov. 
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