Privolitev za zbiranje osebnih podatkov HSZ Mirno morje
Humanitarno socialni zavod Mirno morje Maribor Tomšičeva 40, 2000 Maribor, D.Š. 26843269 matična
številka: 3336883000, (v nadaljevanju: »HSZ mirno morje«) ima dolgoletno tradicijo na področju
organizacije in izvedbe projekta »mirno more-flota miru in tolerance«. Aktivnosti HSZ mirno morje so
osredotočene predvsem v svetovanju in načrtovanju priprav za doživljajski projekt mirno more.
HSZ Mirno morje od udeležencev projekta

»Mirno more - flota miru in tolerance«, ki se bo odvijal na Jadranu od 14. 9. do
24. 9. 2019 in je del mednarodnega projekta, zbira podatke za prijavo v bazo
podatkov na Dunaj, za prijavo-odjavo udeleženca v tretji državi-(čarter podjetje
za turistično takso in bivanje), za prevozne storitve in za subvencioniranje
projekta s strani donatorjev in razpisov države.
HZS Mirno morje zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ime in priimek
Naslov in občina stalnega prebivališča
Rojstne podatke
E-naslov
Telefon
Št. os. dokumenta
Znanje plavanja

Zgoraj navedeni osebni podatki se lahko uporabijo za (prosimo označite):
Vnos podatkov v centralno bazo podatkov krovne organizacije na Dunaju (pogoj za udeležbo v projektu).
Prijava udeleženca projekta v tretjo državo - bivanje v tujini (pogoj za udeležbo v projektu).
Informiranje o nadaljnjih aktivnostih v okviru projekta.
Uporabo zvočnih, filmskih in video posnetkov v informacijskih sredstvih kot so računalnik, televizija, DVD,
oglasna mesta in časopis za namene promocije, zahvale ter poročanja v okviru projekta.
Namene obveščanja o aktivnostih, dogodkih ter storitvah, ki jih HSZ Mirno morje tudi sicer izvaja (ime in
priimek in e-naslov).
Spremljanje, vodenje in poročanje v okviru projekta.
Znanje plavanja (prosimo označite):
Zna plavati

Ne zna plavati
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HSZ Mirno morje se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke uporabil zgolj za zgoraj opredeljene
namene.
Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili
zbrani ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 3 (treh) let. Po tem času jih bo HSZ Mirno morje
trajno izbrisal.

Spodaj podpisani/a _____________________________________________________ (ime in priimek),
starš/skrbnik udeleženca _________________________________________________ (ime in priimek)
s to privolitvijo soglašam z zgoraj našteto vsebino ter se z njo v celoti strinjam.
S podpisom te privolitve sem prav tako seznanjen/a, da:
0
0
0
0
0
0
0

lahko zahtevam vpogled v osebne podatke,
lahko zahtevam popravek osebnih podatkov,
lahko zahtevam blokiranje osebnih podatkov,
lahko zahtevam izbris osebnih podatkov,
lahko zahtevam omejitev uporabe osebnih podatkov,
lahko zahtevam prenos osebnih podatkov,
lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih
podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V _____________________, dne ______________________

Podpis _______________________
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