IZJAVA
O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
TURISTIČNE SKUPNOSTI MESTA PULJ
Ta Izjava o varstvu osebnih podatkov Turistične skupnosti mesta Pulj, Pulj, Forum 3, OIB//osebna identifikacijska
številka// 70023627782, ki ga zastopa gospa Sanja Cinkopan Korotaj, kot voditelj obdelave, je izdelana v skladu s
Splošno uredbo (EU), številka 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta od dana 27. aprila leta 2016, katera pa je
veljavna od 25. maja leta 2018.
Voditelj obdelave bo z vašimi osebnimi podatki postopal v skladu s Splošno uredbo (EU) 2016/679 o zaščiti
posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostem gibanju takšnih podatkov, z Zakonom o izvajanju
splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov oziroma z ostalimi nacionalnimi zakoni, ki temeljijo na predmetni Uredbi
ter z uporabo ustreznih tehničnih in varnostnih ukrepov zaščite osebnih podatkov pred nepooblaščenim pristopom,
zlorabo, odkrivanjem, izgubo, ali uničenjem le-teh.
1. Splošni podatki:
Ta Izjava opisuje, katere podatke zbiramo. na kakšne jih načine obdelujemo, in v katere namene jih uporabljamo, kot
tudi vaše, z vašimi podatki povezane, pravice.
Za obdelavo podatkov je odgovorna:
Turistična skupnost mesta Pulj, Pulj, Forum 3, OIB //osebna identifikacijska številka// 70023627782, (voditelj
obdelave)
Podatki za stik, s čigar pomočjo lahko dobite vse informacije v zvezi z obdelavo in uporabo osebnih podatkov, so:
• telefonska številka: +385/52/212987
• e-pošta: tz-pula@pu.t-com.hr
• naslov: Pulj, Forum 3
Uslužbenec za varstvo osebnih podatkov je odvetniška družba ZAGORŠĆAK&PARTNERI d.o.o. Zagreb, Radnička
cesta 52.,
Stik: naslov elektronske pošte: odvjetnik.zagorscak@os.t-com.hr
mobitel: +385 91 2017886
2. Vrste obdelujočih se osebnih podatkov:
Zaposlene osebe
Voditelj obdelave obdeluje vaše osebne podatke:
• ime in priimek, EMŠO, OIB //osebna identifikacijska številka//, stalno ali začasno prebivališče, stopnja
izobraževanja, spol, datum rojstva, številka tekočega računa, ime in priimek, naslov in OIB //osebna
identifikacijska številka// otroka, ime in priimek, naslov in OIB //osebna identifikacijska številka// zakonca
Turistični svet in ostali organi Turistične skupnosti
Voditelj obdelave obdeluje vaše osebne podatke:
• ime in priimek, OIB //osebna identifikacijska številka//, naslov, naslov elektronske pošte, številka
telefona/mobitela, bančni račun.
Najemniki zasebnih nastanitev in počitniških hiš.
Voditelj obdelave obdeluje vaše osebne podatke:
• ime in priimek, OIB //osebna identifikacijska številka//, naslov, naslov elektronske pošte, številka
telefona/mobitela,
Študenti/učenci
Voditelj obdelave obdeluje vaše osebne podatke:
• ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, OIB//osebna identifikacijska številka//, stalno ali začasno prebivališče,
podatki o obiskovanju šole ali fakultete, izobraževanje, spol, številka bančnega računa, soglasje staršev.

Uporabniki osnovne dejavnosti voditelja obdelave
Voditelj obdelave obdeluje vaše osebne podatke:
• ime in priimek, OIB //osebna identifikacijska številka, naslov, telefonska številka, naslov elektronske pošte,
državljanstvo, vrsta in številka osebnega dokumenta, in ostali podatki iz uradne nacionalne aplikacije evisitora
Tretje osebe
Voditelj obdelave obdeluje vaše osebne podatke:
• taksisti, medarji, vinarji, oljkarji, turistični vodiči, gostiteljski objekti in podobno - ime in priimek, telefonska
številka, naslov elektronske pošte
Voditelj obdelave zbira in obdeluje omenjene osebne podatke z namenom sklenitve delovnega razmerja in ustvarjanja iz
njega proizhajajočih pravic in obveznosti, dela članov turističnega sveta in ostalih strokovnih organov, plačilo vseh vrst
dodatkov, izvajanja osnovne dejavnosti voditelja obdelave in podobno
3. Pravna podlaga in nameni obdelave osebnih podatkov
Vse vrste vaših osebnih podatkov se obdelujejo na podlagi:
a) zakonskih obveznosti – vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi, kot tudi zaradi
obveščanja in prijav, ki smo jih dolžni izvajati v skladu z veljavnimi predpisi.
b) realizacija pogodb osebne podatke obdelujemo z namenom realizacije pogodb in izpolnitve pogodbenih
obveznosti, ki smo jih določili.
c) legitimnega interesa voditelja obdelave
d) privolitve
V okvirju poslovnega odnosa ste dolžni omogočiti dostopnost osebnih podatkov, ki so nujni za sklenitev in realizacijo
poslovnega odnosa ter za izpolnitev povezanih pogodbenih obveznosti, ali pa za čigar zbiranje obstaja obveznost. Brez
teh podatkov smo praviloma prisiljeni odbiti sklenitev pogodbe ali izvršitev naloga, ali pa prekiniti izvajanje in razdrti
obstoječo pogodbo. Niste dolžni dati svojo privolitev za obdelavo podatkov, ki niso relevantni, ali zakonsko predpisani
za izvajanje pogodbe.
4. Obdobje hrambe
Osebni podatki se hranijo, arhivirajo in izločajo v skladu z zakonskimi in ostalimi predpisi, s splošnim aktom in
odločitvami voditelja obdelave.
Vaše osnovne osebne podatke brišemo po izteku vseh zakonskih obveznosti, ki so povezane s hrambo osebnih
podatkov.
5.

Upravljanje s privolitvami

Privolitev lahko prekličete v kateremkoli trenutku. Prav tako v kateremkoli trenutku lahko podate ugovor zoper našo
obdelavo vaših osebnih podatkov.
Spremembo privolitve (popolni ali delni preklic, oziroma ponovno dajanje privolitve) lahko storite tako, da se obrenete
na nas po:
• elektronski pošti : tz-pula@pu.t-com.hr ali
• pošti na naslov: Turistička zajednica grada Pule, Pula, Forum 3, OIB 70023627782,
Če želite ponovno dati svojo privolitev, to lahko storite na način kot ob preklicu le-te.
V primeru obdelave vaših osebnih podatkov, za katere ni potrebna privolitev, ki je pač nujna za sklenitev pogodbe z
nami, ali za izpolnitev sklenjene pogodbe, ali zaradi naših zakonskih obveznosti, ne bomo mogli ne izpolniti svoje
pogodbene obveznosti zoper vas, ne pa z vami skleniti pogodbe, če nam teh podatkov ne bi predložili.
6.

Pravice posameznika

a) pravica do informacije o obdelavi osebnih podatkov

b) pravica do popravka: če obdelujemo vaše osebne podatke, ki so nepopolni, ali nenatančni, lahko v kateremkoli
trenutku nas zaprosite za popravek, ali dopolnitev le-teh.
c) pravica do izbrisa: Lahko nas zaprosite za izbris svojih osebnih podatkov, če bi jih protipravno obdelovali, ali pa če
bi ta obdelava pomenila vmešavanje v vaše zaščitene interese. Prosimo, da upoštevate obstoj razlogov, ki onemogočajo
takojšnje brisanje le-teh, na primer ob zakonsko predpisanih obveznosti arhiviranja.
d) pravica do omejitve distribucije: Lahko nas zaprosite za omejitev distribucije svojih podatkov: • če bi izpodbili
natančnost podatkov med obdobjem, ki nam omogoča preverjanje natančnosti le-teh • če je obdelava podatkov bila
protipravna, čeprav ste zavrnili izbrisa in namesto tega zahtevate omejitev uporabe podatkov • če podatkov ne bi več
potrebovali za predvidene namene, čeprav so vam že zmeraj potrebni zaradi ustvarjanja pravnih zahtev ali • če ste
vložili ugovor zaradi distribucije teh podatkov.
e) pravica do možnosti prenosa podatkov: Od nas lahko zahtevate, da vam podatke, ki ste nam jih arhiviranja
predložili, pošljemo v strukturirani obliki v običajnem strojno berljivem formatu: • če bi te podatke obdelavali na
podlagi soglasja, ki ste nam ga dali in ga lahko prekličete, ali zaradi izpolnitve naše pogodbe ter • če se obdelava
opravlja s pomočjo avtomatiziranih postopkov.
f) pravica do ugovora: če bi vaše podatke distribuirali zaradi izvajanja nalog od javnega pomena ali nalog javnih
organov, ali pa če bi se ob njihovi obdelavi sklicevali na naše legitimne interese, lahko vložite ugovor zoper takšno
obdelavo podatkov v primeru obstoja interesa po zaščiti vaših podatkov.
g) pravica do pritožbe: če menite, da smo ob obdelavi vaših podatkov prekršili hrvaške ali evropske predpise o varstvu
osebnih podatkov, prosimo, da se obrnete na nas, da pojasnimo eventualna vprašanja. Vsekakor pa imate pravico do
vložitve pritožbe pri hrvaški Agenciji za varstvo podatkov, oziroma, v primeru spremenitve veljavnih predpisov, pri
drugem organu, ki bo prevzel njeno pristojnost, od 25. maja leta 2018 tudi pri nadzornem organu znotraj Evropske
unije.
h) uveljavljanje pravic: če želite uveljaviti nekatero omejenih pravic, lahko nam se obrnete s pomočjo naših podatkov
za stik iz člena 1. te Izjave.
i) potrditev identitete: v primeru dvoma lahko poiščemo dodatne informacije zaradi preverjanja vaše identitete, kar
služi zaščiti vaših pravic in zasebne sfere.
j) zloraba pravic: če bi nekatere omejenih pravic uporabljali prepogosto in v očitni nameri zlorabe, lahko zaračunamo
pristojbino, ali zavrnemo obdelavo vaše zahteve.
k) pravica do omejitve obdelave:
lahko zaprosite omejitev obdelave svojih podatkov:
- če bi izpodbili natančnost podatkov med obdobjem, ki nam omogoča preverjanje natančnosti teh podatkov
- če je obdelava podatkov bila protipravna, ampak zavrnete izbris in namesto le-tega prosite omejitev uporabe
podatkov
- če več ne potrebujemo podatke za predvidene namene, ampak jih še zmeraj potrebujete zaradi ustvarjanja
pravnih zahtev, ali pa če je vložen ugovor zaradi obdelave teh podatkov
7. Prenos podatkov tretjim osebam
Zavezujemo se k hrambi vaših podatkov, ki jih ne bomo sporočali, oziroma dajali na razpolago tretjim osebam, razen v
naslednjih primerih:
- če bi izrecno v pisni obliki dovolili sporočanje posameznih zaupnih podatkov v določeni namen ali določeni
osebi
- če podatke potrebujeta Ministrstvo notranjih zadev ali pristojno državno tožilstvo z namenom opravljanja del
iz njune pristojnosti
- če podatke potrebujejo sodišče, odvetniki ali notarji v zvezi s postopkom, ki ga vodijo, predstavitev teh
podatkov pa zahtevajo v pisni obliki
- če te podatke potrebujejo davčna uprava, zavod za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje na podlagi
zakonskih obveznosti, ki jih imamo do njih
- če te podatke potrebujeta Ministrstvo za finance, oziroma davčni organ v postopku, ki ga opravljata v okvirju
svojih pristojnosti

8. Prenos osebnih podatkov v tretje države
Prenos podatkov v tretje države (države zunaj Evropske unije) se opravlja le:
- če obstaja zakonska obveznost
- če je s strani posameznika podano izrecno soglasje za prenos podatkov
9. Tehnični in organizacijski ukrepi
Uporabili smo vse tehnične in organizacijske ukrepe, da bi vaše podatke zaščitili pred izgubo, spremenitvami, ali
pristopom tretje strani. V primeru kakršnihkoli vprašanj nam se lahko obrnete, ter vam bomo v najkrajšem možnem
času odgovorili na vaše zahteve, prošnje, pomisleke in pomagali ob uveljavljanju vaših pravic.
Katerekoli spremembe v zvezi z našo politiko zaščite osebnih podatkov bodo objavljene v izjavi o varstvu osebnih
podatkov na naših spletnih straneh, ter boste o le-teh obveščeni na ustrezen način.
10. Osebni podatki na spletnih straneh
Zbiramo le tiste osebne podatke, ki nam jih obiskovalci naše uradne spletne strani prostovoljno dajo na razpolago ob
predložitvi zahtevka za stikom, prijavi na delovno mesto, storitvi povratnega klica in izpolnjevanja obrazca za vložitev
pritožbe. Ti osebni podatki se uporabljajo zaupljivo in le v določenem namenu.
Prenos teh osebnih podatkov tretjim strankam se ne opravlja, razen če obstaja zakonska obveznost, ali odločba uradnega
organa, kadar se ti osebni podatki lahko posredujejo pristojnem organu. Pristop spletni strani se opravlja v skladu s
protokolom in se ob tej priložnosti evidentirajo podatki, kot so število obiskov spletne strani, ob tem uporabljan
operacijski sistem, ločljivost zaslona, čas obiska in velikost prenesenih podatkov.
Zaradi izboljšanja naše ponudbe lahko spletne strani vsebujejo »piškotke«, ki se shranjujejo v računalniku obiskovalca
strani. Shranitev »piškotkov« je mogoče tudi preprečiti, vsekakor pa je v tem smislu mogoča omejena ponudba spletne
strani. »Piškotki« dajo možnost shranitve karakterističnih preferenc obiskovalca spletnih straneh, optimiziranja
tehničnih procesov in kontinuiranega izboljšanja ponudbe.

