
 

 
 
 

Ukmarjeva ulica 2           T: +386 (0)1 292 73 10 

1000 LJUBLJANA           F: +386 (0)1 292 73 11 

   E: info@szslo.si 

   www.szslo.si  
 

Obrazec SZS ZVOP-17 
MVM/0317 

 
SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE, Koseška cesta 8, 1000 LJUBLJANA (naslov za pošto) 
ID za DDV: SI54713960, matična številka: 5823757, IBAN: SI56 0201 0001 8187 078 

 

IZJAVA KANDIDATA 
po Zakonu o varstvu osebnih podatkov 

(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo) 

 
 
S podpisom izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana 
(v nadaljevanju: zbornica), kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, v skladu z določili 
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in svojimi internimi akti, obdeluje osebne podatke, 
ki jih bom zbornici sam pisno ali kako drugače posredoval za namene delovanja zbornice, 
sprotnega informiranja o pomembnejših ter aktualnih dogodkih, o članarinah, pomembnejših 
spremembah, analizah, novih storitvah, posebnih ponudbah in podobnih informacijah o 
delovanju zbornice ter za samo delovanje zbornice in za izpolnjevanje namena, ki izhaja iz 
posameznega dokumenta, na podlagi katerega sem osebne podatke posredoval zbornici. 
 
Seznanjen sem, da lahko v osebne podatke, ki jih o meni vodi zbornica, kadarkoli 
vpogledam, zahtevam njihov prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris 
tako, da pošljem pisno zahtevo na zgoraj navedeni naslov zbornice.  
 
Zavezujem se, da bom zbornici takoj pisno sporočil vsakršno spremembo svojih osebnih 
podatkov. Obenem sem seznanjen, da sem sam odgovoren za posledice vsakršne napačne 
obdelave osebnih podatkov, če nisem zbornice pisno in pravočasno obvestil o spremembah 
svojih osebnih podatkov. 
 
Strinjam se, da zbornica posreduje moje podatke svojim zunanjim sodelavcem in drugim 
izvajalcem, ki na podlagi posebnih pogodb za zbornico opravljajo posebne storitve v obsegu, 
ki je nujen, da lahko zbornica nemoteno opravlja svojo dejavnost. Seznanjen sem, da se 
bodo ti podatki obravnavali v skladu z zakoni in drugimi akti, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov. 
 
Seznanjen sem, da bo zbornica moje osebne podatke obdelovala toliko časa, kolikor je 
potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbrali in obdelovali, razen če niso na 
podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo. Po 
izpolnitvi namena zbiranja in obdelave jih zbornica izbriše, uniči, blokira ali anonimizira tako, 
kot je to predvideno v zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov in v internih aktih zbornice s 
tega področja. 
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