
Politika varovanja osebnih podatkov 
 
Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) je nasledila Zakon o varstvu osebnih podatkov             
in prinaša številne novosti ter spremembe, med drugim glede pravice do pozabe,            
posameznikovega soglasja k obdelavi osebnih podatkov, registra zbirk in katalogov,          
obveznosti obveščanja o kršitvah varstva osebnih podatkov. 
 
V Združenju zakonskih in družinskih terapevtov (“Združenje”) se zavedamo se svoje           
odgovornosti v zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki, zato vse osebne podatke             
obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom            
o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«). 
 
Želimo vas seznaniti, za katere namene pridobivamo vaše osebne podatke, kakšna bo            
njihova uporaba, kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih                  
uveljavljati. 
 
1.   Upravljavec podatkov 
Upravljavec vaših osebnih podatkov je Združenje zakonskih in družinskih terapevtov          
Slovenija, Ulica bratov Učakar 50, 1000 Ljubljana, matična številka: 2376679, e-naslov:           
info@zdt.si. 
 
2.   Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov 
Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni             
zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi               
vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za                
vaše soglasje. 
 
2.1.     Obisk in uporaba spletne strani za člane 
Ob vsakem obisku članov spletne strani https://zdt.si/ se na spletnem strežniku avtomatsko            
shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira           
posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas           
obiska in podobno). 
Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi               
z Združenjem, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih            
straneh.  
 
2.2. Piškotki 
 
Ob prijavi v članske strani Wordpress nastavi naslednje piškotke: 
 - wordpress_sec_[hash] za shranjevanje podatkov o preverjanju uporabnika, 
- wordpress_logged_in_[hash] ki se pojavi takrat ko je uporabnik uspešno prijavljen in ko je               

potrjena njegova identiteta. 
 
 

https://zdt.si/


2.3.     Prijava na elektronske novice in obvestila  
 
Na naši spletni strani se lahko naročite na prejemanje novic ter informacij s področja              
psihoterapije ter na obvestila o naših in tujih izobraževanjih in delavnicah, in sicer tako, da               
nam posredujete ime in priimek ter e- naslov. V primeru prijave vas lahko Združenje prek               
tega e-naslova obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev, vam posreduje informacije ter             
članke ali pa vas obvešča o aktualnih izobraževanjih in delavnicah. 
 
Navedeni osebni podatki se obdelujejo na osnovi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje             
za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete.  
 
3. Člani 
 
Podatke, ki nam jih posredujete v pisni obliki, nam posredujete prostovoljno in z namenom              
včlanitve v Združenje. Člani nam ob včlanitvi v Združenje posredujejo ime, priimek,            
prebivališče, elektronski naslov, telefon, datum rojstva, spol, državljanstvo, doseženo         
izobrazbo in dosežen naziv v Združenju. 
 
3.1.     Obdelava osebnih podatkov članov 
 
V skladu s pravilnikom, ki ureja objavo članov, centrov, zavodov, društev in samostojnih             
podjetnikov, člani s soglasjem dovoljujejo objavo osebnih podatkov (ime, priimek, dosežena           
izobrazba v ZDT, dosežen naziv v Združenju) na spletni strani zdt.si ter v brošuri Združenja.               
S podpisom član jamči, da dovoljuje Združenju, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih              
podatkov in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«) hraniti in obdelovati podatke. 
 
Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključno sami. 
 
Pogoj za objavo v članstvu je članstvo/simpatizerstvo v Združenju ter plačana letna            
članarina. V nasprotnem primeru si Združenje pridržuje pravico, da vaše podatke izbriše s             
spletne strani zdt.si. 
 
4. Javni dogodki 
 
S prisotnostjo na javnih dogodkih Združenja soglašate, da Združenje v svojih publikacijah,            
na svoji spletni strani ter v tiskanih in elektronskih medijih uporabi ter objavi fotografije in               
video filme, ki so bili posneti na javnih dogodkih združenja (kongres, študijski dan itd.). 


