
Pravilnik o uporabi podatkov  
 
V Društvu Tek 4 mostov, Podlubnik 46, 4220 Škofja Loka, ID za DDV: SI83083758, matična 
številka: 4086899000 (v nadaljevanju: upravitelj) spoštujemo vašo zasebnost in se 
zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene preko obrazca za prijavo na T4M, skrbno 
varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, uredbo GDPR in to izjavo, ki 
opredeljuje način in metode, uporabljene v povezavi z varovanjem, zbiranjem, uporabo in 
posredovanjem osebnih podatkov.  
 
Zavezujemo se, da:  

- bomo vaše osebne podatke uporabljali izključno za pošiljanje e-novic, povezanih s 
Tekom štirih mostov in partnerji prireditve, kakor tudi za pripravo startne liste, 

- vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam (razen, če boste to 
izrecno označili pri možnosti za brezplačno zavarovanje), 

- bomo ob prejetju vaše odjave vaše podatke izbrisali iz evidenc. 
 
Osebni podatki, ki jih upravitelj pridobi s prijavnico in uporablja, so:  

- ime in priimek, 

- spol, 

- e-poštni naslov, 

- naslov, 

- letnica rojstva 

- številka mobilnega telefona 

 
Podatki, ki jih upravitelj zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je tako zakonsko določeno oz. v 
dobri veri, da je takšno ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi 
organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravitelja.  
 
Kadarkoli lahko zahtevate:  

- odjavo s prejemanja e-novic s klikom na povezavo, ki se nahaja v nogi vsakega 
elektronskega sporočila, ali pisno na igor@t4m.si. Ob odjavi bomo vaš e-naslov 
začasno premaknili v evidenco odjavljenih uporabnikov, kjer ga bomo, zaradi 
preprečevanja morebitnih napak, hranili še največ 6 mesecev, nato pa ga trajno 
izbrisali, 

- popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov 
igor@t4m.si, 

- trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve 
na igor@t4m.si, 

- izvoz in vpogled v osebne podatke, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne 
zahteve na igor@t4m.si. 

 
Vaš elektronski naslov hranimo v storitvi za pošiljanje e-pošte MailChimp, podjetja The 
Rocket Science Group LLC. Podjetje The Rocket Science Group LLC spoštuje zahteve 
Zasebnostnega ščita EU-ZDA ter si prizadeva za najvišjo varnost hranjenih podatkov z 
različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kot so šifriranje povezav, 
preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam, uporaba varnostnih gesel in preprečevanje 
vdorov v sistem. Storitev MailChimp spremlja uspešnost dostave poslanih e-sporočil z 
zbiranjem podatkov o odprtih sporočilih, klikih na povezave, e-poštnih odjemalcih in 
brskalnikih, približni lokaciji, IP naslovu, prijavah in odjavah ter neuspešni dostavi e-
sporočila. Ti podatki se hranijo največ 6 mesecev od odjave s prejemanja e-sporočil.  
Več informacij: Društvo T4M, Podlubnik 46, 4220 Škofja Loka, Igor Drakulič (direktor 
prireditve), 041 344 138, igor@t4m.si 

 
V Škofji Loki, 24. maj 2018 
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