
 

 

Informacije o obdelavi osebnih podatkov 

 

Konjeniška zveza Slovenije vaše osebne podatke zbira, hrani in obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi 

o varstvu osebnih podatkov (Splošno uredbo o varstvu podatkov ter veljavnim Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov).  

 

a) Identiteta in kontaktni podatki upravljavca 

Upravljavec osebnih podatkov je Konjeniška zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana. 

Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov na KZS je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu 

kzs@konj-zveza.si oz. klasični pošti na naslov Konjeniška zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana s 

pripisom »osebni podatki«. 

 

b) Vrste podatkov, ki jih zbiramo 

Konjeniška zveza Slovenije vodi zbirko podatkov, ki vključuje: 

- matične podatke (ime in priimek, ulica, poštna številka, kraj, davčno številko, poklic, rojstni 

datum, telefon in e-poštno številko); 

- podatke o tekmovalnih licencah in rezultatih; 

- plačilne podatke (članarine, podatki o izdanih računih ter o plačilu teh računov); 

- podatki o datumu in času sodelovanja pri izobraževanjih pod okriljem Konjeniške zveze Slovenije; 

- podatke prijavnih obrazcev za prijavo in udeležbo na tekmovanju (poleg osebnih podatkov še 

npr. velikost oblačil). 

 

c) Nameni obdelave navedenih podatkov  

Nameni obdelave osebnih podatkov so: 

- za izvajanje športnih, rekreativnih in izobraževalnih programov; 

- za vključevanje v športne, rekreativne in izobraževalne programe;  

- za administrativne namene, da se omogoči udeležbo v programih in izvedbo plačila; 

- za zagotavljanje informacij o aktualnih dogodkih, rekreacijah, izobraževanjih, tekmovanjih ipd; 

- posredovanje podatkov tretjim osebam za potrebe registracije (Ministrstvo za šport, Olimpijski 

komite Slovenije , Fundacija za šport). 

 

KONJENIŠKA  ZVEZA SLOVENIJE 

FEDERATION EQUESTRE SLOVENIE  

1000 Ljubljana, Celovška 25, Slovenija 

mailto:kzs@konj-zveza.si


d) Piškotki in spletni signali 

Spletna stran konj-zveza.si (uradna spletna stran Konjeniške zveze Slovenije) uporablja tehnologijo, ki 

se imenuje “piškotki”. Piškotek je majhna podatkovna datoteka, ki se shrani na trdem disku vašega 

računalnika, ko odprete spletno stran ali določen del spletne strani. Piškotki omogočajo KZS, da se 

seznani s tem, kateri deli njegovih spletnih strani so najbolj priljubljeni, katere strani uporabniki 

obiskujejo in koliko časa se na teh straneh nahajajo. 

Spletna stran konj-zveza.si uporablja piškotke za ugotavljanje strukture prometa na straneh, kar 

pomaga pri izboljšavi strukture spletne strani in prilagajanju vašim željam, saj si želimo, da bi strani 

čim bolj ustrezale zanimanju in željam uporabnikov. Na primer, spremljamo mesta, ki jih ljudje 

obiskujejo, in obiskovalčeve dejavnosti na naših spletnih straneh. Pri izvajanju in shranjevanju teh 

izsledkov ostanejo podatki nerazkriti. Če ne želite sprejemati piškotkov, jih lahko onemogočite z 

upoštevanjem navodil izdelovalca brskalnika. Več o teh funkcijah si, prosimo, oglejte v navodilih za 

uporabo brskalnika. 

 

d) Obdelovalci podatkov  

V našem imenu in za naš račun lahko osebne podatke obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki 

skrbijo za delovanje in funkcionalnost aplikacije za podaljševanje licenc, in obdelovalci, ki jih 

angažiramo za zagotavljanje določenih storitev, na primer zunanje računovodstvo. V kolikor obdelavo 

vaših osebnih podatkov zaupamo v obdelavo takšnim zunanjim obdelovalcem, imamo z njimi 

sklenjeno ustrezno pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali 

drug zavezujoč dokument.  

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob vpisu v Konjeniško zvezo Slovenije obdelujemo z vašim 

jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih 

podatkov (GDPR). Prav tako imate pravico, da izveste, kdo so uporabniki osebnih podatkov ali kakšne 

vrste uporabnikov so. 

 

d) Rok hrambe podatkov 

Osebne podatke posameznikov bomo v KZS obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje 

namenov obdelave in le tako dolgo, dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja. Osebne 

podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena, zaradi katerih so bili zbrani, oziroma v rokih, ki so 

določeni s predpisi. Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, se hranijo do preklica. Po 

preteku tega obdobja se podatki izbrišejo, uničijo oziroma anonimizirajo. 

 

e) Obvestilo pravicah posameznikov 

Imate pravico, da kadar koli zahtevate vpogled v podatke, ki jih shranjujemo o vas, informacije o 

njihovem izvoru in prejemnikih, namena obdelave ter tudi pravico do popravka, prenosljivosti, 

ugovora, omejitve uporabe, blokiranja ali izbrisa netočnih in nezakonito obdelanih podatkov. 

Če je prišlo do spremembe vaših osebnih podatkov, vas prosimo, da nam to sporočite. 

Imate pravico, da kadar koli prekličete soglasje za obdelavo vaših podatkov. Vaše zahteve za dostop, 

izbris ali druge povezane stvari lahko naslovite na kontaktne osebe navedene v a) odstavku te izjave. 



Če menite, da naša obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo o varstvu podatkov ali da so vaše 

pravice do varstva podatkov kršene na kakršen koli način, imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem 

nadzornem organu. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec. 

 

f) Pravica posameznika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov  

Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, 

da Konjeniška zveza Slovenije trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke.  

 

 

Spremembe Politike zasebnosti se objavijo na spletni strani KZS in se v spremenjeni vsebini uporabljajo 

od dneva objave dalje. 
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