
Politika zasebnosti Turističnega združenja Portorož, g. i. z.  
 
V TZ Portorož (v nadaljevanju: Upravljavec) zagotavljamo, da je varstvo osebnih 
podatkov skladno z evropsko zakonodajo (Splošna uredba o varstvu podatkov oz. 
GDPR) in zakonodajo Republike Slovenije. 
 
Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja, ki ste ga podali z 
izpolnitvijo prijavnih in drugih obrazcev in ga lahko kadarkoli prekličete, kot je 
navedeno v nadaljevanju ter na podlagi zakonitega interesa in pogodbeni podlagi. 
 
Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje Upravljavec, so: ponudniki pošiljanja e-
poštnih sporočil, ponudniki obdelave podatkov in analitike, vzdrževalci IT sistemov. 
 
Upravljavec bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za 
uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje 
obdelovani. Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje na podlagi osebne 
privolite posameznika ali zakonitega interesa, Upravljavec hrani trajno, do preklica te 
privolitve s strani posameznika oz. zahteve po omejitvi obdelave. Tiste osebne 
podatke, ki jih Upravljavec obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s 
posameznikom, Upravljavec hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in 
še 5 let po njenem prenehanju. Po preteku obdobja hrambe Upravljavec osebne 
podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče 
povezati z določenim posameznikom. 
 
Upravljavec med drugimi tehničnimi ukrepi varovanja osebnih podatkov, uporablja 
tudi naslednje ukrepe: sistemi IT so zaščiteni s požarnim zidom, omejen osebni 
dostop do vaših podatkov, obenem pa stalno spremljamo dostopa do sistemov IT za 
odkrivanje in preprečevanje zlorabe osebnih podatkov. 
 
Pravico imate: da od nas zahtevate, da vam zagotovimo nadaljnje podrobnosti o 
tem, kako uporabljamo vaše podatke, da dostopate do vaših osebnih podatkov in 
kopije podatkov, ki ste nam jih posredovali, da prejmete osebne podatke, ki ste nam 
jih posredovali in pravico, da te podatke brez oviranja posredujete drugemu 
upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo, če obdelava vaših podatkov temelji na 
vaši privolitvi ali pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, da od nas 
zahtevate, da posodobimo vse netočnosti v podatkih, ki jih hranimo, da od nas 
zahtevate, da izbrišemo vse podatke, za uporabo katerih nimamo več zakonite 
podlage, da, kadar obdelava temelji na privolitvi in v zvezi s kakršnim koli 
neposrednim trženjem, prekličete svoje privolitev z veljavnostjo za naprej, tako da 
prenehamo z navedeno obdelavo, da ugovarjate kakršnikoli obdelavi (vključno z 
oblikovanjem profila), ki temelji na zakonitih interesih, zaradi vaših posebnih 
okoliščin. Če niste zadovoljni z našo uporabo vaših podatkov ali z našim odzivom na 
kakršno koli uveljavljanje navedenih pravic, imate pravico do pritožbe na organ za 
varstvo podatkov [https://www.ip-rs.si/]. 
 
V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih 
podatkov, nam to prosim sporočite na naslov: patricija.grzinic@portoroz.si. 


