SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI
ŽUPNIJE DORNBERK IN PRVAČINA
1 SPLOŠNA DOLOČILA
Župnija Dornberk, Vodnikova ulica 37, 5294 Dornberk, ima svoje podatke in poročila o dogajanju
znotraj župnije objavljene na spletni strani http://zupnija-dornberk.rkc.si/. Do podatkov župnije je
možno dostopati tudi preko telefona in osebno po dogovoru v pisarni župnišča v Dornberku.
Uporabnik se ob prijavi na aktivnosti v sklopu spletne strani društva strinja, da se njegovi podatki
uporabljajo za namen aktivnosti in da njihovo uporabo v celoti razume ter da dojema, da se bodo
podatki uporabljali v skladu s temi pogoji.

2 Uporaba piškotkov na spletni strani Župnije Dornberk in Prvačina
Ta spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so manjše tekstovne datoteke, ki si jih vaš računalnik
zapolni z namenom, da je brskanje po strani za uporabnika bolj prijazno. V večini so piškotki
namenjeni hrambi podatkov o izbirah uporabnika ali hrambi analitičnih podatkov strani.
Najenostavnejši način za onemogočenje vseh piškotkov je, da jih izklopite v vašem brskalniku.
Informacije, kako lahko to uredite, so dostopne na https://www.wikihow.com/Disable-Cookies
Več o piškotkih, ki se uporabljajo na spletni strani župnije, si lahko preberete na povezavi
http://zupnija-dornberk.rkc.si/cookie-policy/

3 Uporaba fotografij na spletni strani župnije Dornberk in Prvačina
Fotografije z različnih javnih dogodkov v župniji se uporabijo za lasten arhiv, za objave na spletni
strani župnije, na njenih socialnih omrežjih ter v drugih digitalnih in tiskanih medijih. Uporabniki
imajo pravico zahtevati izbris fotografij, če te jasno omogočajo prepoznavanje njihove istovetnosti.

4 Varstvo osebnih podatkov pri uporabi spletne strani Župnije Dornberk in
Prvačina
4.1 UPRAVLJAVEC
Upravljavec podatkov je Župnija Dornberk (v nadaljevanju upravljavec), Vodnikova ulica 37, 5294
Dornberk, z e-poštnim naslovom oznanila.dornberk.prvacina@gmail.com.
4.2 OBDELOVANJE PODATKOV
Upravljavec zagotavlja, da bo osebne podatke uporabnikov obdeloval v skladu z veljavno slovensko in
evropsko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter svojo politiko zasebnosti. Podatki
uporabnikov se uporabljajo izključno za namen, za katerega so bili posredovani. Podatki so
uporabljeni izključno znotraj EU in se ne bodo nikoli posredovali tretjim osebam.

4.3 DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV
Do osebnih podatkov uporabnikov bodo imeli dostop samo upravljalci spletne strani župnije, aktualni
župnik ter morebitni prostovoljci, ki bodo zadolženi za e-poštno obveščanje uporabnikov.
4.4 SOGLASJE
Osebne podatke, ki nam jih uporabniki posredujejo, obdelujemo z njihovim jasnim in nedvoumnim
soglasjem, ki temelji na Splošni uredbi EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
4.5 NAMENI UPORABE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebne podatke (ime in priimek, naslov elektronske pošte) obdeluje samo za naslednje
namene:
4.5.1 Pošiljanje e-poštnih obvestil (običajno enkrat tedensko) z namenom pošiljanja e-oznanila
župnije Dornberk in Prvačina ter za obveščanje o novostih na spletni strani župnije in za morebitna
pomembnejša obvestila o dogajanju v župniji. Odpiranja e-poštnih sporočil ne spremljamo in vsebin
ne prilagajmo različnim uporabnikom. Uporabnikov ne segmentiramo.
4.5.2 Za namene analize uporabe spletne strani župnije: od kod je uporabnik prišel na spletno stran
(vir prometa), kje in koliko časa se je na spletni strani zadrževal, katere vsebine si je prenesel; Podatki
iz spletne analitike niso sledljivi in jih ni možno povezati s posameznim uporabnikom. Uporabljajo se
zgolj za interno evidenco župnije in upravljalca spletne strani.
4.6 ROK HRAMBE PODATKOV
Osebni podatki uporabnikov se bodo hranili ves čas delovanja župnije oziroma do preklica s strani
posameznega uporabnika, za katerega se podatki hranijo in ki bo zahteval njihov izbris.
4.7 PRAVICA DO VPOGLEDA, PREKLICA IN IZBRISA
4.7.1 Pravica do vpogleda v osebne podatke
Vsak uporabnik lahko kadarkoli zahteva v vpogled hranjenih osebnih podatkov in nas lahko kontaktira
v primeru, da ima vprašanja v zvezi z njimi – npr. katere podatke shranjujemo in njihov izvor. Izpis
osebnih podatkov, ki jih župnija hrani za zgoraj naštete namene, bo uporabnik prejel na svoj e-poštni
naslov. Vsak uporabnik lahko tudi zaprosi za popravek ali spremembo v shranjenih podatkih.
4.7.2 Pravica do preklica soglasja
Svoje soglasje za uporabo zgoraj naštetih podatkov lahko uporabnik kadarkoli prekliče z zahtevkom
na e-poštni naslov oznanila.dornberk.prvacina@gmail.com, pri čemer mora biti jasno razvidna
identiteta pošiljatelja. V primeru preklica, osebnih podatkov uporabnika ne bomo več uporabljali za
namene, naštete v točki 4.5 tega dokumenta. Umik soglasja se bo upošteval od časa zahtevka naprej
in ne bo vplival na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, predno je bil zahtevek poslan.
4.7.3 Pravica do izbrisa osebnih podatkov
V skladu s 17. Členom Uredbe (EU) 2016/679 lahko uporabnik tudi izrecno zahteva popoln izbris,
popravek ali omejitev obdelave osebnih podatkov. Izbris lahko uporabnik zahteva s poslanim
zahtevkom na e-poštni naslov oznanila.dornberk.prvacina@gmail.com, pri čemer mora biti jasno
razvidna identiteta pošiljatelja. Upravljavec mora na zahtevek odgovoriti najkasneje v enem mesecu
od prejema zahtevka.
4.8 NIVOJI SODELOVANJA

Upravljavec vse osebne podatke uporabnikov uporablja z istim namenom, oz. nameni, naštetimi v
točki 4.5 tega dokumenta. Različnih nivojev sodelovanja uporabnika tako ni.
4.9 SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI
Politiko zasebnosti redno posodabljamo. Spremembe pričnejo veljati takoj po objavi na spletni strani
župnije. Zadnja posodobitev pogojev je bila izvedena maja 2018.

