
Društvo za širitev znanja in raziskovanje v medicini, Mesarska cesta 41, 1000 Ljubljana, matična številka: 4036573000, zakoniti zastopnik: Matjaž Bunc 

PRIVOLITEV ZA ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV UPORABNIKOV PORTALA WWW.KARDIOPOSVET.SI 

Ime in priimek:____________________________________, naslov:_________________________________________________, 

zdravstvena ustanova:____________________________________________, e-naslov:_________________________________, 

poklic/specializacija:_________________________________________ verifikacija poklica:  objava v javni bazi ZZS   drugo (npr. certifikat) 

Društvo za širitev znanja in raziskovanje v medicini, matična št.: 4036573000 posveča varovanju osebnih podatkov veliko pozornost. Spodaj so navedene informacije o tem, katere osebne podatke 
obdelujemo o naših uporabnikih Posvetovalnice za zdravnike, v kakšne konkretne namene jih uporabljamo, komu jih lahko posredujemo in kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo vaših  osebnih 
podatkov. Da bi skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov  in zagotovili njihovo ustrezno 
uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906) 
in s Splošno uredbo o varstvu podatkov št. 2016/679 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:32016R0679) (https://www.ip-rs.si/zakonodaja/). Pri zbiranju in prenosu osebnih podatkov 
uporabljamo ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva. Več podrobnosti o varstvu osebnih podatkov najdete na spletni strani https://kardioposvet.si/si/varovanje-osebnih-podatkov/.  

Na straneh www.kardioposvet.si so registriranim uporabnikom na voljo tudi vsebine, ki jih je dovoljeno oglaševati v krogu strokovne javnosti (v skladu z Zakonom o zdravilih in medicinskih pripomočkih  ter 

Pravilnikom o oglaševanju zdravil), zato se v portal Posvetovalnica za zdravnike lahko registrirajo le zdravniki, zdravniki specializanti in predstavniki strokovne javnosti s področja medicine ali farmacije (v 

nadaljevanju strokovna javnost). Za aktivacijo uporabniškega računa je potrebna verifikacija zdravniškega poklica. 

Katere osebne podatke obdelujemo? 

Če uporabljate naše storitve, zbiramo različne vrste vaših podatkov, kot so vaše uporabniško ime in geslo, vaši kontaktni podatki, poklic, zdravstvena ustanova, v kateri ste zaposleni in druge nastavitve. 
Sledimo temu, katere vsebine na portalu vas najbolj zanimajo ter katere izmed vsebin, posredovanih preko e-pošte, so vas zanimale. Na podlagi tega izdelujemo dodatne podatke, da bi vam lahko 
posredovali strokovne in izobraževalne vsebine po vaši želji ter da bi lahko v prihodnje našo spletno stran in storitve še izboljšali. Obdelujemo naslednje osebne podatke: 1. identifikacijski podatki, ki 
obsegajo ime in priimek, uporabniško ime in geslo; 2. kontaktni podatki, ki obsegajo osebne podatke, s pomočjo katerih lahko stopimo v stik z vami,  e-naslov in naslov zdravstvene ustanove oz. podjetja, v 
katerem ste zaposleni, vaš poklic in specializacija; 3. vaše nastavitve, ki obsegajo podatke o vašem računu, naročila na novice, iskane vsebine, vaše ocene in komentarje o določenih strokovnih vsebinah; 
4. podatke o vaših spletnih navadah, vključno s primeri, ko po spletu brskate preko našega portala,  podatke o vsebinah in storitvah, ki jih iščete, povezavah, na katere klikate, načinu iskanja in pomikanja 
po naši spletni strani in podatke o napravah, s katerih dostopate do spleta, ID naprave, njeni tehnični parametri, izbrani brskalnik in različica le-tega ter podatke, pridobljene iz piškotkov in podobnih tehnologij 
za prepoznavanje naprav; 5. podatke o vašem vedenju v povezavi z branjem sporočil, ki vam jih pošiljamo,  čas, potreben za odprtje sporočila in podatke o napravah s katerih dostopate do spleta. 

Osebne podatke uporabnikov Posvetovalnice za zdravnike zbiramo za namen administracije in vodenje baze registriranih uporabnikov, za komuniciranje in obveščanje uporabnikov v primeru tehničnih ali 

vsebinskih vprašanj, za namene podajanja izobraževalnih vsebin po elektronski pošti ter za nekatere druge namene. Prosim obkljukajte področje za katero lahko obdelujemo vaše osebne podatke: 

Soglašam, da lahko obdelujete moje osebne podatke za namen obveščanja o uporabnih EKG primerih in drugih strokovno-izobraževalnih vsebinah; 

Soglašam, da lahko obdelujete moje osebne podatke za namen obveščanja o novostih na portalu www.kardioposvet.si; 

Soglašam, da lahko obdelujete moje osebne podatke za namen obveščanja o izobraževalnih dejavnostih; 

Soglašam, da lahko obdelujete moje osebne podatke za namen pridobivanja podatkov, na podlagi katerih se bodo lahko v prihodnje  storitve izboljševale, da bi se ustvarili boljši pogoji za podajanje 
strokovnih in izobraževalnih vsebin. 

Da vam lahko pripravimo vsebine po meri, vse zgoraj navedene podatke analiziramo in iz njih pridobivamo druge izpeljane podatke, ki jih uporabljamo v ta namen. Na spletni strani 
https://kardioposvet.si/si/interno/uporabniski-profil/ lahko naknadno spremenite vaše nastavitve zasebnosti ter področja za katera lahko obdelujemo vaše osebne podatke. Vaše osebne podatke 
uporabljamo v času obstoja vašega računa, ki ga lahko kadarkoli izbrišete.  

Kdo obdeluje vaše osebne podatke in s kom jih delimo?  

V večini primerov obdelujemo vaše podatke za lastne namene kot njihov upravljavec  (Društvo za širitev znanja in raziskovanje medicine; matična št.: 4036573000, zakoniti zastopnik Matjaž 

Bunc). Podatke posredujemo tudi našim obdelovalcem, ki jih obdelujejo v skladu z našimi navodili v namene, ki so opisani na spletni strani https://kardioposvet.si/si/varovanje-osebnih-podatkov/ v razdelku 

Zakaj obdelujemo osebne podatke in zakaj smo do tega upravičeni?. Med takšne obdelovalce sodijo: ponudniki računalniških storitev v oblaku in drugi dobavitelji tehnologij ter podpore, kot so: zavod e-

CoopEdu (matična št.: 8332088000), Infimum d.o.o. (matična št.: 6803113000), DHH.si spletne storitve d.o.o. (matična št.: 1883763000); upravitelji orodij za trženje, ki nam pomagajo pri optimizaciji spleta in 

personalizaciji vsebin ter ponudb za vas, kot so: Optimics s.r.o. - storitve Google Analytics (matična št.: 28942019), Google Ireland s sedežem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (storitve 

BigQuery, ChannelAdvisor); pripravo raziskave NPS o zadovoljstvu uporabnikov z našimi stroritvami kot je SurveyMonkey Europe UC, s sedežem 2 Shelbourne Buildings, 2nd Floor, Shelbourne Road, 

Ballsbridge, Dublin 4, Irska. 

Osebne podatke večinoma pridobivamo neposredno od vas preko naše spletne strani ali pri komunikaciji z vami. Večinoma obdelujemo osebne podatke, ki nam jih zagotovite neposredno med ustvaritvijo in 

uporabo računa ali pri komunikaciji z nami, na primer preko e-sporočila. Osebne podatke neposredno od vas pridobivamo tudi s spremljanjem vaših spletnih navad med brskanjem po naši spletn i strani ali ob 

branju naših e-sporočil. 

Kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo osebnih podatkov? 

V povezavi z vašimi osebnimi podatki in obdelavo vaših osebnih podatkov imate številne pravice, ki vključujejo pravico do dostopa, pregleda, izbrisa in omejitve obdelave, prenosa, ugovora in pritožbe. Več o 

pravicah v povezavi z obdelavo osebnih podatkov preberite na strani https://kardioposvet.si/si/varovanje-osebnih-podatkov/. V povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate pravice, ki vključujejo: 

• pravico do seznanitve 

• pravico do prenosljivosti podatkov

• pravico do popravka 

• pravico do ugovora proti obdelavi podatkov

• pravico do izbrisa 

• pravico do pritožbe 

• pravico do omejitve obdelave podatkov

Kako lahko uveljavite določene pravice? 

Izpolnite obrazec v razdelku https://kardioposvet.si/si/urejanje-osebnih-podatkov/ ali nam pišite na naslov info@kardioposvet.si, da vam lahko pomagamo pri izpolnjevanju obrazca. Vaš zahtevek bomo 

izpolnili v najkrajšem možnem času, vsekakor pa v roku enega meseca.  

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov 

V vseh zadevah v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vam je na voljo naš pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov.  Pooblaščenca lahko kontaktirate na elektronskem naslovu: dpo@kardioposvet.si.  

Izjavljam, da sem v celoti prebral/a in razumel/a vsebino zgornjega obvestila ter da sem v celoti seznanjen/a z Varovanjem osebnih podatkov uporabnikov portala www.kardioposvet.si, objavljeno na spletni 

strani https://kardioposvet.si/si/varovanje-osebnih-podatkov/. S podpisom sprejemam tudi Pravila uporabe Posvetovalnice za zdravnike, objavljene na spletni strani www.kardioposvet.si/si/pravila-

uporabe/. 

V ______________________________, dne __________________.      Podpis ____________________________ 

OBRAZEC ZA ZDRAVNIKE 
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