
POSTOPKI IN UKREPI VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV V JAVNEM ZAVODU 

ARBORETUM VOLČJI POTOK (AVP) za potrebe izdaje SEZONSKIH VSTOPNIC  

 

Kot nam narekuje uredba novega evropskega zakona o varovanju osebnih podatkov 

(GDPR), ki je stopil v veljavo 25. 5. 2018, moramo z vaše strani pridobiti privolitev, da 

lahko zbiramo, uporabljamo in razkrivamo vaše osebne podatke, tako da so dobro 

zavarovani proti nenamernemu in nezakonitemu dostopu, spreminjanju ali razkritju, 

nepooblaščenim osebam ter pred nenamerno ali nezakonito izgubo ali uničenjem 

osebnih podatkov. Vam privolitev prinaša večjo kontrolo nad tem, kdo lahko 

vaše podatke zbira, za kakšen namen jih lahko uporablja ter kako jih lahko 

spremenite ali zahtevate njihov izbris.  

 

Da bomo lahko ravnali skladno z vašimi privolitvami, prosimo, obkrožite DA, če 

se strinjate in NE, če se ne strinjate:  

 

Dovoljujem, da AVP zbira, hrani in obdeluje podatke za namen izdelave sezonskih 

vstopnic in vodenje evidence imetnikov sezonskih vstopnic in statistiko vstopa v 

park:  

• Moje osebne podatke   DA   NE  

(ime, priimek, naslov, poštna številka, rojstni datum, fotografija*)  

*Po izdelavi sezonske vstopnice se fotografija izbriše. 

Priimek in ime (TISKANO):  

Naslov (TISKANO):  

 

Rojstni datum:  

 

• Podatke mladoletnih otrok – le če so imetniki sezonskih vstopnic         DA            NE  

(na črto napišite imena in priimke mladoletnih otrok) in privolitev:  

 

1.________________________ 2.________________________  

 

3.________________________ 4.________________________  



Dovoljujem, da AVP posreduje (ime, priimek, naslov, poštna številka, v primeru 

članstva MDI posredujemo številko članske izkaznice), v obliki seznama, občini 

oziroma društvu, ki v skladu z dogovorom subvencionira sezonsko vstopnico.  

DA   NE 

  

Dovoljujem, da AVP (ali soorganizatorji dogodkov) za namene promocije dogodkov 

uporabijo fotografijo ali video posnetek, na katerem bi lahko bil jaz, v tiskanih, 

elektronskih in spletnih medijih, ter brošurah in publikacijah.  

DA      NE -          različne publikacije javnega zavoda 

DA      NE -          za posredno in neposredno oglaševanje in trženje 

javnega zavoda 

DA      NE -          komercialno in nekomercialno oglaševanje 

DA      NE -          dovoljujem objavo fotografij v/na kateremkoli mediju 

DA      NE -          dovoljujem digitalno obdelavo fotografije za različne 

medije 

DA      NE -       v izobraževalne ali druge namene 

 

Dovoljujem, da AVP profilira podatke, podane na tem obrazcu, glede na starost, 

področje bivanja, spol in obisk posameznih prireditev za namen raziskave trga in 

ciljno usmerjenega obveščanja o ponudbi in novostih.  

DA   NE 

  

Dovoljujem, da AVP uporabi moj e-poštni naslov, ki sem ga navedel/a, za namen 

obveščanja o novostih in aktualnem dogajanju v AVP.  

DA   NE  

 

E-pošta (TISKANO):  

 

 

Podatki se hranijo skladno z zakonom GDPR.  

Veljavnost pisnega soglasja: 5 let po preteku veljavnosti sezonske vstopnice. 

  

 

 

 

Volčji Potok, __________________  Podpis imetnika sezonske vstopnice: 


