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Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov 

Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih 

podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je: 

Društvo Parada ponosa 

Dunajska cesta 10 

1000 Ljubljana. 

Društvo Parada ponosa, lastnik in upravljalec spletne strani www.ljubljanapride.org, se 

zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke hranil in obdeloval v skladu z GDPR in 

veljavno slovensko zakonodajo (Zakonom o varstvu osebnih podatkov). 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Simona Muršec, predsednica 

Društva Parada ponosa, dosegljiva na elektronskem naslovu: info@ljubljanapride.org. 

 

Pridobivanje osebnih podatkov 

Osebne podatke pridobimo na naslednje načine: 

• preko spletnega obrazca; 

• ob e-mail komunikaciji; 

• ob osebni komunikaciji. 

 

Namen zbiranja in obdelava osebnih podatkov 

Osebne podatke, ki jih posredujete, uporabljamo izključno za namene obveščanja in 

komunikacije. Osebne podatke (e-mail naslov) uporabljamo izključno za pošiljanje novic 

iz področja nevladnih organizacij pomembnejši dogodki, delavnice, primeri dobrih 

praks.  

Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen, prav tako jih ne 

bomo posredovali tretjim osebam. Prejemnik se lahko v vsakem trenutku odjavi iz 

seznama prejemnikov obvestilnika Društva Parada ponosa– s klikom na gumb na dnu 

obvestilnika ali nam pošljete email z besedo ODJAVA na info@ljubljanapride.org. 



Za pošiljanje elektronskega obvestilnika uporabljamo spletno platformo Mailchimp, 

prilagojeno zahtevam GDPR. Več o Mailchimp politiki varstva osebnih podatkov 

najdete tukaj. S prijavo na obvestilnik so vaše informacije prenešene na spletno 

platformo Mailchimp za namene pošiljanja. 

Posredovanje osebnih podatkov 

Osebne podatke razkrijemo organom pregona in drugim vladnim organom, v kolikor je 

to zahtevano v zakonu ali pa je potrebno za preprečitev, zaznavo ali sodni pregon 

kaznivih dejanj in prevar. Zavezujemo se, da vaših podatkov v nobenem primeru ne 

bomo posredovali nepooblaščenim osebam ali drugim osebam v namene oglaševanja. 

Obdobje hrambe osebnih podatkov 

Če imamo vašo izrecno privolitev za določen namen obdelave, je obdobje hrambe: do 

preklica. 

 

https://mailchimp.com/legal/

