»Pravno pojasnilo o varovanju zasebnosti«
Postopek pridobitve podatkov in hramba privolitve
H kampanji pristopite tako, da na spletni strani kampanje izpolnite pristopni obrazec in kliknete
poseben gumb za pristop. S tem Greenpeaceu* posredujete sledeče osebne podatke: ime,
priimek in elektronski naslov.
Ob pristopi h kampanji shranimo besedilo pristopnega obrazca, vanj vnesene podatke ter datum
in čas pristopa (v nadaljevanju: kopija pristopa), kot dokazilo o tem, da ste pristopili h kampanji in
morda tudi podali soglasje za prejemanje elektronskih obvestil.
Uporaba prejetih osebnih podatkov
Vaše ime, priimek in elektronski naslov uporabimo, da se seznanimo kdo je pristopil h kampanji
in je torej naš podporniki ter da je seznam naših podpornikov in posledično njihovo skupno število
verodostojno (da npr. izločimo pristope, ki so že na prvi pogled izmišljeni ali da izločimo podvojene
pristope). Zbiranje in hramba teh podatkov predstavlja t. i. »obdelavo, potrebno za izvajanje
pogodbe«, saj štejemo se med osebo, ki pristopi h kampanji, in Greenpeace* s pristopom
vzpostavi določeno podporno razmerje.
Poleg zgornjega namena, lahko vaš elektronski naslov uporabljamo tudi za obveščanje o poteku
kampanje, h kateri ste pristopili, kot tudi o drugih naših kampanjah s področja varstva okolja, če
ste od pristopu h kampanji za to podali soglasje. Tovrstna obdelava elektronskega naslova tako
temelji na vašem vnaprejšnjem soglasju.
Vseh vaših prejetih osebnih podatkov ne bomo posredovali v uporabo tretjim osebam, razen če
bi od nas to zahteval zakon (kot npr. da v inšpekcijskem postopku nadzoru razkrijemo, komu je
bilo poslano kakšno elektronsko sporočilo).
Rok hrambe podatkov
Vaše osebne podatke hranimo ali uporabljamo sledeče časovno obdobje:
- ime, priimek in elektronski naslov, kot podatek o tem, da ste pristopili h kampanji, hranimo
10 let od vašega pristopa h kampanji, nato pa jih v roku enega leta izbrišemo,
- elektronski naslov za potrebe obveščanja o kampanji, h kateri ste pristopili, in o drugih
naših kampanjah hranimo dokler se od tega obveščanja ne odjavite ali nam sporočite, da
jih ne želite več prejemati.
Vaše pravice
Če ne želite več, da vas vodimo kot podpornika določene kampanje, nam lahko to kadarkoli
sporočite na naslov info.si@greenpeace.org in bomo vaše podatke izbrisali iz seznama
podpornikov. Ob tem lahko zahtevate tudi, da vam po elektronski pošti prenehamo pošiljati
obvestila o kampanji, h kateri ste pristopili, in o drugih naših kampanjah, če ste takšna sporočila
prejemali.
Od obveščanja o kampanji, h kateri ste pristopili, in o drugih naših kampanjah s področja varstva
okolja se sicer lahko kadarkoli odjavite, tako da kliknete na ustrezno povezavo, ki se nahaja na
dnu vsakokratnega obvestila. V tem primeru vašega elektronskega naslova ne bomo več
uporabljali za pošiljanje obvestil. Odjava od obveščanja ne pomeni, da niste več naš podpornik.
Če tega ne želite, lahko postopate kot opisano v prejšnjem odstavku.

V primeru vaše odjave od obveščanja preko elektronske pošte bomo hranili kopijo vašega
pristopa (ki vsebuje tudi vaš elektronski naslov) in sicer še toliko časa, kot smo na podlagi
predpisov še lahko pozvani k njeni predložitvi. Trenutni zastarali rok za tovrstne postopke znaša
dve leti, zato bomo kopijo privolitve in s tem vaš elektronski naslov dokončno izbrisali iz naših
evidenc v tretjem letu od prejetja vaše odjave. Tovrstno hrambo kopije vašega pristopa h kampanji
utemeljujemo s svojim t.i. »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj na takšen način zagotavljamo
dokaz, da smo vaš elektronski naslov, do vaše odjave, zakonito uporabljali za posredovanje
sporočil. Posameznik, ki se ne strinja, da se njegovi osebni podatki hranijo določeno obdobje na
podlagi zakonitega interesa, ima pravico do ugovora pri Informacijskem pooblaščencu.
(*) Predstavništvo Greenpeacea je v Sloveniji registrirano kot Društvo Prihodnost (mat. št. 4052218000).
Kontaktne podatke najdete tukaj.

