Po 25. maju 2018 bodo začela veljati strožja pravila o varstvu osebnih podatkov, ki bodo posameznikom dala večjo
moč in več nadzora. Zato bomo potrebovali vaše dovoljenje, da vam ob morebitnem stanju vašega računa za
dostop do informacijskega sistema e-Šport lahko pošiljali obvestila.
S potrditvijo prijave nam dovoljujete, uporabo vašega e-naslova, da vam v kvartalih (če bo potrebno) na vaš e-mail
pošljemo e-stanje o vašem uporabniškem računu in stanja e-Športa.
Za informacijski sistem E-šport pošilja obvestila Zavod za šport Republike Slovenije Planica. Nahajamo se na
naslovu Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Kontaktirate nas lahko na naslovu podpora@sport.si.
Vaš posredovani E-naslov bomo izključno uporabljali in hranili za namen obveščanja o stanju vašega uporabniškega
računa, stanja e-Športa in skrbno varovali kot predpisuje veljavna zakonodaja.
Vašega e-naslova ne bomo posredovali tretjim osebam.
Zahtevek za preklic uporabniškega računa lahko kadarkoli prekličete (podpora@sport.si). Ko se boste odjavili, bomo
vaš e-naslov z vsemi informacijami o vašem uporabniškem računu iz baze izbrisali. Pomeni, da ne boste imeli več
dostopa do informacijskega sistema e-Športa.

NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Skrbnik se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnika ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja
storitve. Uporabnik pa potrjuje, da je bil pred registracijo ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave
osebnih podatkov, ki jih je oz. bo dal na voljo skrbniku ob registraciji ali prijavi ter se z navedenim strinja.
Skrbnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov e-Športa, pridobival, hranil in drugače obdeloval za naslednje
namene:
a) splošni podatki o uporabniškem računu, namenjeni kvalitetnemu vzdrževanju e-Športa, konkretno vodenje
zbirke registriranih uporabnikov, v ta namen se hranita ime uporabniškega računa in naslov elektronske pošte ter
podatki o uporabi računa;
priprava anonimnih statističnih analiz (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov v določenem
časovnem obdobju, uporaba uporabniških strani ipd.).
Podatki bodo varovani skladno z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in ne bodo posredovani
tretjim osebam, razen če tako določa zakon. Ponudnik se tudi zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa,
kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.
b) osebni podatki, namenjeni zagotavljanju možnosti prijave uporabnika
Uporabnik v postopku registracije in prijave posreduje določene osebne podatke in odgovarja za njihovo
verodostojnost.
Uporabnik ob prijavi podaja osebno privolitev, da lahko skrbnik obdeluje osebne podatke, ki jih posreduje v eŠportu, in sicer za osebne podatke, ki jih skrbnik hrani:
-

en naslov elektronske pošte,

Skrbnik zagotavlja, da osebnih podatkov uporabnikov ne bo nikoli zlorabil, jim pošiljal nezaželenih komercialnih
elektronskih sporočil ali kako drugače kršil njihove zasebnosti.
Podatki bodo varovani skladno z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in ne bodo posredovani
tretjim osebam v nasprotju z določili 7. točke pogojev uporabe, razen če tako določa zakon. Osebni podatki
uporabnikov se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi
katerega so bili obdelovani. Skrbnik zagotavlja, da bodo podatki po izpolnitvi namena brisani.
V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, dopolnitve, popravkov in izbrisa
posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.
c) osebni podatki, pridobljeni ob zanesljivem načinu prijave
V primeru registracije v e-Šport, se pridobijo naslednji osebni podatki:

ime in priimek,
e-naslov uporabnika.
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