
 

ZDRUŽENJE BIOTERAPIJA PO METODI ZDENKA DOMANČIĆA® 
                                                             www.zdenkodomancic.com; info@zdenkodomancic.com  

Združenje Bioterapija po metodi Zdenka Domančića® bo zbiralo osebne podatke udeležencev 
izobraževanja in članov društva, kot so osebni podatki: ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-pošta, 
v kolikor jih uporabnik ne bo že sam prostovoljno dal na razpolago. Združenje Bioterapija po metodi 
Zdenka Domančića® se zavezuje zgoraj pridobljene podatke uporabljati izključno za interno uporabo, z 
namenom vpogleda in razumevanja posameznih potreb in zahtev udeležencev izobraževanja in članov 
društva ter z namenom prilagajanja storitev v skladu s potrebami udeležencev izobraževanja in članov 
društva. Združenje Bioterapija po metodi Zdenka Domančića® zagotavlja in se zavezuje k spoštovanju 
anonimnosti in zasebnosti uporabnika internetne strani, zavezuje se, da bo pridobljene podatke o 
uporabnikih skrbno varovalo in da slednji ne bodo dostopni tretjim osebam.   
 

I Z J A V A 
 

S sprejetjem te Izjave se smatra, da skladno s 7. členom Zakona o zaščiti osebnih podatkov, prostovoljno in 

izrecno dajete soglasje za pridobivanje in nadaljnjo obdelavo Vaših osebnih podatkov, podanih Združenju 

Bioterapija po metodi Zdenka Domančića® kot uporabniku na teh internetnih straneh, v namene, ki so 

tukaj izrecno navedeni. Govora je o prostovoljnem posredovanju podatkov. Zato te Izjave niste dolžni 

sprejeti, niti vnesti svojih osebnih podatkov v prijavni obliki na teh internetnih straneh.   

 

Po sprejetju te Izjave in z vnosom Vaših osebnih podatakov bodo slednji obdelani zaradi pošiljanja 

informacij, povezanih z dejavnostjo društva. Skladno z 21. členom Zakona o zaščiti osebnih podatkov, 

obdelavi osebnih podatkov v marketinške namene lahko kadar koli nasprotujete.  

Vaši osebni podatki bodo obravnavani v skladu z Zakonom o zaščiti osebnih podatkov. Združenje 

Bioterapija po metodi Zdenka Domančić®a spoštuje zasebnost svojih članov, udeležencev in obiskovalcev 

internetnih strani ter nobena tretja stran, razen zaposlenih, zaradi narave dela, ki ga opravljajo za  

Združenje in imajo dostop do osebnih podatkov, nima dostopa do Vaših osebnih podatkov, Vaši osebni 

podatki se lahko posredujejo tretjim osebam brez vašega izrecnega predhodnega dovoljenja samo v 

primerih, izrecno predpisanih z zakonom.  

Upravljalec zbirke Vaših osebnih podatkov je Združenje Bioterapija po metodi Zdenka Domančića®. 

 

Skladno s 7. členom Zakona o zaščiti osebnih podatkov v katerem koli trenutku, popolnoma ali delno, 

brezplačno in brez kakršnega koli pojasnila lahko odstopite od danega soglasja in prekličete svoje soglasje 

glede dejavnosti obdelave Vaših osbebnih podatkov in marketinške dejavnosti, usmerjene proti Vam. 

Preklic lahko podate osebno v društvu, po pošti na zgoraj navedeni naslov ali preko e-pošte na naslov: 

info@zdenkodomancic.com. 

 

Po skrbnem branju in razumevanju informacij v tej Izjavi dovoljujete, da Združenje Bioterapija po metodi 

Zdenka Domančića® kot Upravljalec zbirke osebnih podatkov in uporabnik obdeluje in uporablja vaše 

osebne podatke, zbrane na teh internetnih straneh, zaradi omogočanja dostopa in pobud, ki se ponujajo 

preko njih, zaradi raziskav tržišča, pošiljanja informacij, ponudb usposabljanja – izobraževanja in 

reklamnih materialov o novih. Na ta način izrecno izjavljate, da ste stari več kot 18 let in da lahko 

zakonsko daste svoje soglasje, s čimer obenem potrjujete sprejem Pravnih pogojev uporabe vsebine 

internetnih strani Združenja Bioterapija po metodi Zdenka Domančića® in Izjave o zaščiti zasebnosti na 

internetnih straneh Združenja Bioterapija po metodi Zdenka Domančića®, z vsebino katerih ste seznanjeni. 
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