
IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 

 

V Zavodu za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, Davčna številka: 

SI27406199, Matična številka: 1305832000 (v nadaljevanju: upravitelj) spoštujemo vašo zasebnost in 

varnosti vaših osebnih podatkov posvečamo vso pozornost. Naša politika o varstvu podatkov je zato 

skladna tako z veljavnimi določbami na področju varstva osebnih podatkov kot tudi z drugimi 

zakonskimi določili. 

Da bi vaše podatke kar najbolj učinkovito zaščitili pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, 

izgubo podatkov in njihovim uničenjem oziroma dostop do njih onemogočili nepooblaščenim tretjim 

osebam uporabljamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih nadgrajujemo skladno s 

tehnološkim razvojem in zakonskimi spremembami. 

V nadaljevanju vas bomo seznanili, katere vaše osebne podatke zbiramo in čemu jih uporabljamo, 

kako varujemo vaše podatke in kako lahko sami spremenite svoje podatke. 

Katere vaše podatke zbiramo? 

Našo spletno mesto lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih 

podatkov je potrebna le ob izpolnitvi naslednjih obrazcev. 

 

Rezervacija objektov. 

Osebni podatki, ki jih o vas pridobimo so: 

 Ime 

 Priimek 

 E-naslov 

 Telefon 

 Ulica/hišna št. 

 Pošta 

 Kraj 

 Država 

 

Osebne podatke, prejete z izpolnitvijo obrazca REZERVACIJA  zbiramo, uporabljamo in obdelujemo z 

namenom vodenja evidence rezervacij ter komunikacijo po e-pošti ali telefonu. 

 

KOMU POSREDUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE? 

 

Osebne podatke uporabljamo izključno za potrebe rezervacije  

Dostop do podatkov in obdelavo podatkov bodo izvajale naslednje pravne osebe: 

 Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, bo osebne podatke uporabil izključno za namen 

rezervacije in izstavitve računov. 

 

KAKO VARUJEMO VAŠE PODATKE?  

  

Vsi omenjeni podatki, se na strežniku upravitelja shranjujejo trajno. 

V Zavodu za šport, turizem in prosti čas Sežana lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki 

uporabimo za namene statističnih analiz. V nobenem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo 

predali nepooblaščenim osebam.      



 

Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, bodo razkriti v primeru, če je taka obveznost določena v 

zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi 

organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravitelja. 

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost 

računalnika in na njem delujočega sistema s katerim opravlja naročila. 

 

PRAVICA DO ODSTOPA DO INFORMACIJ 

 

Pravico imate, da na lastno zahtevo in brezplačno prejmete informacije o tem, katere vaše osebne 

podatke smo shranili. Nadalje imate pravico zahtevati popravke, izbris ali prepoved uporabe 

nepravilnih podatkov. V določenih okoliščinah utegne biti izbris podatkov v nasprotju z zakonskimi 

predpisi, še posebej, če so podatki namenjeni za računovodske in knjigovodske namene. 

Kadarkoli lahko zahtevate: 

 Odjavo od prejemanja e-novic s klikom na označeno povezavo oz. odjavo v vseh prejetih e-

sporočili. Ob odjavi bo upravitelj vaše osebne podatke premaknili v evidenco odjavljenih 

uporabnikov, kjer jih bo zaradi preprečevanja napak in nenamernih prijav hranil neomejeno 

oz. do preklica privolitve uporabnika. 

 Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov 

info@sport-sezana.com. 

 Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih upravitelj hrani o vas, s posredovanjem pisne zahteve 

na naslov info@sport-sezana.com. 

 Izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih upravitelj hrani o vas, s 

posredovanjem pisne zahteve na naslov info@sport-sezana.com. 

 

IZVAJANJE VIDEONADZORA 

 

SEZNANJEN SEM, da se na teniških igriščih izvaja videonadzor, ki je potreben za varnost uporabnikov 

in premoženja. Na objektu se nahajata dve stacionarni kameri. Videonadzor je zavarovan pred 

dostopom nepooblaščenih oseb. Do posnetkov imata dostop dve pooblaščeni osebi: 

 

 MATEJ GLAVINA IN NIKO ZADNIK , zaposlena v zavodu ŠTIP Sežana. 

 

Osebni podatki vsebujejo posnetek posameznika (slika), datum in čas nahajanja v prostoru. Te 

podatke hranimo največ eno leto po nastanku, nato se posnetki trajno izbrišejo. 

 

Upravitelj 

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 

Kosovelova ulica 1c 

6210 Sežana 

t: 05 730 14 80 

m: 051 339 759 

e: info@sport-sezana.com 
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