
 
 

 
 

  
D  R  U  Š   T  V  O 

                                                      BIOTERAPIJA PO METODI ZDENKA DOMANČIĆA® 
 

 

PRISTOPNA IZJAVA 
Z A Č L A N S T V O  V D R U Š T V U 

 
I. OSEBNI PODATKI 

IME IN PRIIMEK                 

POŠTNA ŠTEVILKA                          KRAJ                                                                                   

ULICA                                                                                        HIŠNA ŠTEVILKA                      

TELEFON/GSM                                                                                                                          

E-POŠTA                                                   

DATUM ROJSTVA                                                 

 
 
 

II. INFORMACIJE O OPRAVLJENEM TEČAJU 
(izpolnijo samo tisti, ki so zaključili tečaj Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®) 

 

 

 
 

III. IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV   
 
Z vsemi vašimi podatki, ki jih na kakršenkoli način sporočite društvu, vključno z osebnimi podatki (to so vsi podatki, ki se 
nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, ki ga je mogoče neposredno ali posredno identificirati na podlagi 
takšnih podatkov,  npr. ime, priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka, datum rojstva), ki jih društvo 
zbira zaradi opravljanja svoje dejavnosti skladno s statutom društva, upravlja in jih obdeluje Društvo Bioterapija po metodi 
Zdenka Domančića, Ljubljanska cesta 6, 4260 Bled, matična številka: 4046714000, davčna številka: SI 21844801 (v 
nadaljevanju: „Društvo Bioterapija po metodi Zdenka Domančića“ ali „društvo“), ki je obdelovalec osebnih 
podatkov v smislu Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 
2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »GDPR«). 
 
 

Kontaktni podatki društva so: 040 233 571 (telefon), info@zdenkodomancic.com (e-mail) 

Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov pri društvu je: Tanja Domančić 

 

 

a) Nameni zbiranja osebnih podatkov in pravna podlaga za zbiranje 
 

Društvo Bioterapija po metodi Zdenka Domančića zbira naslednje osebne podatke nameravanih in obstoječih članov 
društva:  

                                                  Ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonska številka ali številka mobilnega telefona in e-poštni naslov.  
            Društvo Bioterapija po metodi Zdenka Domančića lahko pred vnosom v zbirko osebnih podatkov preveri točnost osebnih    
            podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo. Za        
            pravilnost in točnost osebnih podatkov odgovarja in jamči posameznik, ki je osebne podatke podal, ter odgovarja društvu 

za škodo, povzročeno zaradi neresnične podaje informacij. 
  
 Društvo tako zbrane osebne podatke potrebuje za izvajanje svojih opravil v povezavi z vodenjem društva in uresničevanjem 

pravic in obveznosti v odnosu do svojih članov. Društvo podatke potrebuje tudi za to, da svojim članom izda članske 
izkaznice ter druge potrebne dokumente in potrdila v zvezi s članstvom oz. v povezavi z društvom. 

 
Pravne podlage za zbiranje osebnih podatkov so: 
- zakoniti interesi društva, 
- izpolnitev dogovora (pogodbe) med posameznikom, ki se želi včlaniti oz. se je včlanil v društvo, in društvom,  
- privolitev posameznika. 

 

 
  

  



 

b) Uporaba zbranih osebnih podatkov in njihov prenos 
 
Upravljavec osebnih podatkov Društvo Bioterapija po metodi Zdenka Domančića se obvezuje, da bo zgoraj navedene 
podatke uporabljalo izključno za interno uporabo. Društvo Bioterapija po metodi Zdenka Domančića ne bo nobenega 
pridobljenega podatka uporabljalo za drug namen kot tistega, za katerega je bil zbran in je naveden v tej izjavi ali 
drugih dokumentih, ki jih posameznik prejme. Društvo Bioterapija po metodi Zdenka Domančića podatkov 
posameznika ne bo prodajalo, menjalo ali kakorkoli drugače odstopilo tretjim osebam, razen v primerih, kadar zakon, 
sodni ali drugi uradni organi tako zahtevajo.   
 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. Upravljavec lahko zbrane osebne podatke 
posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki te podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in 
pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih 
podatkov.  

 

c) Rok hrambe osebnih podatkov 
 
Osebni podatki, ki jih zbere društvo v zvezi s posameznim članom, se hranijo ves čas trajanja članstva in toliko časa po 
prenehanju statusa člana, kolikor vsakokrat veljavni zakon določa, da je treba hraniti poslovno dokumentacijo, ali kolikor 
dolgo je to potrebno zaradi sodnih ali drugih sporov, povezanih s članstvom, oz. tako dolgo, kolikor vsakokrat veljavna 
druga področna zakonodaja to določa.  
 

d) Možna zavrnitev odstopitve osebnih podatkov 
 

Društvo potrebuje zgoraj navedene osebne podatke za to, da lahko opravlja svojo dejavnost in da lahko zainteresiranega 
posameznika včlani v svoje društvo ter mu omogoča uresničevanje pravic in izpolnjevanje obveznosti v zvezi s članstvom. 
Podaja zgoraj navedenih osebnih podatkov je prostovoljna, vendar v kolikor posameznik svojih osebnih podatkov ne 
poda, se ne more včlaniti v Društvo Bioterapija po metodi Zdenka Domančića.  
 

e) Pravice posameznika 
 

Posameznik, ki je društvu podal svoje podatke, lahko kadarkoli preko telefonske številke upravljavca 040 233 571 ali ali 
e-mail naslova info@zdenkodomancic.com zahteva dostop do informacij posameznika, na katerega se podatki nanašajo, 
vpogled v zbrane osebne podatke, prepis, kopiranje, dopolnitve ali popravke osebnih podatkov, blokiranje ali izbris 
(popolni ali delni) osebnih podatkov, omejitev obdelave osebnih podatkov, prenos osebnih podatkov, ter poda ugovor 
zoper obdelavo osebnih podatkov. Pri uresničevanju ugovora posameznik navede razloge, zakaj se osebnih podatkov ne 
sme več obdelovati tako, kot so se do trenutka podaje ugovora. V primeru upravičenega ugovora posameznika društvo 
preveri dejansko stanje in z obdelavo podatkov preneha ali jo prilagodi, o čemer obvesti posameznika, oz. posamezniku 
sporoči nujne legitimne razloge, zaradi katerih lahko društvo na podlagi zakona z obdelavo nadaljuje. Posameznik ima 
pravico, da svojo privolitev k obdelavi osebnih podatkov prekliče, vendar to ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, 
ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.  
 
Če meni, da so kršena pravila o varstvu osebnih podatkov, lahko posameznik poda prijavo o kršitvi pri Informacijskemu 
Pooblaščencu Republike Slovenije, preko obrazca, ki je dostopen na njegovi spletni strani (https://www.ip-rs.si/).  
 
Pri prijavi kršitev, podaji ugovorov, pripomb ali vprašanj posameznik upravljavcu ni dolžan posredovati svojih osebnih 
podatkov, vendar, če posameznik svojih kontaktnih podatkov ne bo navedel, ga društvo v zvezi z uresničevanjem 
njegovih pravic ne bo moglo kontaktirati. 
 

 
S podpisom te izjave na koncu dokumenta, v skladu s 6. členom GDPR podajate svojo 
PRIVOLITEV (SOGLASJE) k zbiranju vaših osebnih podatkov, navedenih zgoraj, in izjavljate, 
da ste seznanjeni z namenom obdelave osebnih podatkov, z vašimi pravicami ter ostalimi 
potrebnimi informacijami skladno z GDPR. 
 
 
V kolikor bi želeli prejemati promocijske materiale, obvestila in ponudbe (opcijsko), lahko to navedete spodaj: 

 
OBKROŽI DA / NE : 

Spodaj podpisani/podpisana izjavljam, da se strinjam z zbiranjem in obdelavo mojih 
osebnih podatkov, ki jih podajam prostovoljno, za namene občasne dostave 
promocijskih materialov, obvestil in ponudb po elektronski pošti (t.i. 
»newsletter«), s katerim družba DOMANČIĆ, storitve, d.o.o., Parmova ulica 53, 
1000 Ljubljana, matična številka: 8218242000 in društvo Bioterapija po metodi 
Zdenka Domančića kot skupna upravljavca osebnih podatkov za namene obveščanja 
obveščata o novih storitvah in terminih dogodkov s strani družbe Domančić d.o.o. in 
društva, kontaktna e-pošta: info@zdenkodomancic.com.  
 
Osebni podatki vezani na prejemanje obvestil družbe in društva se hranijo in 
uporabljajo za obveščanje, in sicer do preklica soglasja s strani posameznika. 
Posameznik lahko kadarkoli zahteva dostop in vpogled v osebne podatke, ki se o 
njem zbirajo, in doseže popravke netočnih osebnih podatkov ali njihov delni ali 
popolni izbris, ugovarja obdelavi osebnih podatkov in pridobi informacije o ostalih 
pravicah, vse preko telefonske številke upravljavca 040 233 571 ali ali e-mail naslova 
info@zdenkodomancic.com. 
 

 
 

      

 

 

 

info@zdenkodomancic.com 
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