Temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca
u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage
Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L 119, Zakona o provedbi Opće uredbe o
zaštiti podataka (NN 42/18) i Statuta Hrvatskog planinarskog društva "Bilo" Koprivnica, u daljnjem tekstu
Društvo, Izvršni odbor na svojoj sjednici održanoj 10. siječnja 2019. godine donosi

Politiku zaštite privatnosti osobnih podataka
HPD "Bilo" Koprivnica

Opće odredbe
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka uskladili
smo svoje poslovanje vezano za obradu i zaštitu osobnih podataka, a kako je uređeno ovom Politikom
zaštite privatnosti osobnih podataka (dalje: Politika).
Politika je temeljni akt koji za svrhu ima uspostavljanje okvira zaštite osobnih podataka sukladno Općoj
uredbi o zaštiti podataka. Ova Politika primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju obavljamo
sukladno ciljevima, djelatnostima i Statutu HPD "Bilo" Koprivnica, odredbama Opće uredbe o zaštiti
podataka i ove Politike i primjenjuje se na sve obrade osobnih podataka unutar Društva. Cilj Politike je
uspostaviti primjerene procese zaštite upravljanja osobnim podacima članova Društva.
Sukladno odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14 i 70/17), odredbama Opće uredbe o zaštiti
podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Statutu Društva i ove Politike, Hrvatsko
planinarsko društvo "Bilo", Augusta Šenoe 1, 48000 Koprivnica, OIB: 06067014464 (dalje: Društvo), je
voditelj obrade osobnih podataka svojih članova i obrađuje one osobne podatke koje su članovi sami dali
popunjavanjem Pristupnice prilikom učlanjenja u Društvo, a koji su nam neophodni kako bismo odobrili
prijavu u članstvo Društva.
Vrste osobnih podataka koje prikupljamo
Društvo je dužno voditi popis svojih članova koji sadrže podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom
identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu učlanjenja, kategoriji članstva, te datumu
prestanka članstva u Društvu, a može sadržavati i druge podatke koji služe obradi u svrhu boljeg rada
Društva.
Ostali podaci koji se prikupljaju su brojevi planinarskih iskaznica, brojevi telefona ili mobitela te adrese
radi kontakta članova, kao i podaci o završenoj školi/obrazovanju i zaposlenju.
Osobni podaci koje Društvo prikuplja propisani su Zakonom o udrugama i Statutom Društva.
Članovi se ne brišu iz Popisa Društva ni kada prestaju biti članom.
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Svrha obrade
Društvo, kao voditelj obrade osobnih podataka članova, određuje svrhu i sredstva obrade njihovih
osobnih podataka i odgovorno je za čuvanje i korištenje njihovih osobnih podataka.
Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju radi učlanjenja i/ili izvršenja članskih prava i obveza, ispunjenja
zakonskih obveza i/ili na temelju legitimnog interesa. Ukoliko to od nas traže relevantni zakonski propisi,
Društvo će za određene razloge od svojih članova tražiti izričitu privolu za potrebe marketinga u smislu
obavještavanja o ponudama, proizvodima i uslugama. Razlozi zbog kojih Društvo obrađuje osobne
podatke svojih članova su ispunjenje zakonskih obveza, obveze propisane Statutom Društva te Zakonom
o udrugama.
Društvo osigurava da se osobni podaci članova obrađuju samo na način koji je u skladu s navedenom
svrhom. Ukoliko je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, pristup osobnim podacima pružit će se
državnim tijelima u skladu sa zakonskim obvezama te tvrtkama izvršiteljima s kojima je Društvo
ugovorilo usklađivanje obrade i razmjene osobnih podataka u skladu sa svim zakonskim propisima i
Općom uredbom o zaštiti podataka. Svi osobni podaci članova Društva obrađuju se unutar Europskog
gospodarskog područja (EGP) i nisu dostupni nikome bez ovlaštenja Društva.
Svi članovi Društva imaju pravo na:
-

informacije o obradi svojih osobnih podataka;
povlačenje privole u bilo koje vrijeme, ako se osobni podaci obrađuju uz privolu člana;
ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni;
brisanje osobnih podataka kada i koji više nisu potrebni za gore navedene svrhe;
podnošenje prigovora Društvu ili nadležnom državnom tijelu;
pravo na žalbu.

Dakle, Društvo napominje kako je pri prikupljanju osobnih podataka članova Društva bitno načelo
razmjernosti, tj. da se prikupljaju samo podaci u opsegu koji je nužan za ispunjenje svrhe prikupljanja
podataka (vođenje evidencije o članstvu u Društvu).
Svaki član Društva ima pravo uvida u osobne podatke koji se o njemu obrađuju, dok se sukladno načelu
razmjernosti pravo uvida u osobne podatke drugih članova Društva smije omogućiti samo u odnosu na
nužne podatke (kao što su, primjerice, ime i prezime člana Društva i datum pristupanja članstvu u
Društvu), dok se svi ostali podaci (primjerice OIB, privatne adrese, datum rođenja člana Društva) moraju
na odgovarajući način zaštititi.
Prigovor na obradu osobnih podataka članovi mogu podnijeti i nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu
osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, +385(0)14609999, azop@azop.hr, www.azop.hr.
Podaci članova čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje se obrađuju.
Kriterij na temelju kojeg se određuje razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja,
odnosno trajanje članstva.
Osobne podatke Društvo čuva trajno, sukladno čl. 12. Zakona o udrugama (NN 71/14 i 70/17).
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U svezi bilo kakvih pitanja o korištenju osobnih podataka, članovi mogu kontaktirati Društvo osobno,
putem elektroničke pošte ili pismovnom pošiljkom na sljedeći način:
•
•
•

e-mail: hpd.bilo.kc@gmail.com
pisanim putem na adresu: Augusta Šenoe 1, 48000 Koprivnica
osobno na redovnim sastancima svakog četvrtka od 18 sati na navedenoj adresi:
Augusta Šenoe 1, 48000 Koprivnica

U slučaju uskrate podataka, ispitanika se mora informirati o zakonskoj obvezi prikupljanja osobnih
podataka i o posljedicama ako to odbije.
Društvo je dužno najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva svakom ispitaniku, na njegov
zahtjev, odnosno na zahtjev njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika, pružiti sve sljedeće
informacije:
-

identitet i kontaktne podatke voditelja obrade i predstavnika voditelja obrade po Statutu
Društva

Stručno i administrativno osoblje Društva koje obrađuje osobne podatke dužno je poduzeti tehničke,
kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci
zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene primjene,
nedopuštenog objavljivanja i svake druge zloupotrebe, te utvrditi obvezu osoba koje sudjeluju u obradi
podataka.
Sve osobe koje imaju pristup osobnim podacima upoznate su s ovom Politikom te su potpisale izjavu o
povjerljivosti osobnih podataka koje obrađuju.
Osobni podaci članova nalaze se u arhivi Društva. Samo osobe kojima je nužan pristup osobnim
podacima imaju pravo pristupa. Nužan pristup datoteci s popisom članova imaju predsjednik, tajnik i
blagajnik.

Ova Politika stupa na snagu danom donošenja.

U Koprivnici, 10. siječnja 2019. godine
Predsjednik Društva:
Ivica Kušek
____________________
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