
 

 

Politika zasebnosti FSK 

 

1. Kako uporabljamo osebne podatke 

Osebne podatke, ki jih boste zaupali Forumu slovanskih kultur, bomo zbirali in 

obdelovali za naslednje namene: 

 obveščanje o naših dejavnostih, projektih in publikacijah; 

 pošiljanje novičnika in elektronskih sporočil FSK in partnerskih 

organizacij; 

 raziskovanje in statistične analize; 

 vabila članom, da za novičnik prispevajo informacije o svojih 

dogodkih; 

 vabila na dogodke, ki jih (so)organizira FSK, npr. podelitev nagrade 

Živa in letna konferenca, Mednarodna poletna šola muzeologije 

itd.; 

 registracija za dogodke FSK. 

Osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo, nikoli ne razkrivamo tretjim 

osebam, posameznikom,  državnim organom ali družbam, razen v primerih, ko to 

določa zakon.  Za širjenje novic uporabljamo običajna orodja za pošiljanje 

elektronke pošte, ki jih zagotavljata Google in Register.  

 

Kadar je to potrebno, osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo, 

posredujemo naslednjim skupinam: zaposleni FSK. Pod strogo nadzorovanimi 

pogoji pa tudi članom uprave in programskega sveta Foruma slovanskih kultur, 

uredniškemu odboru, projektni skupini za dediščino FSK, predstavništvom FSK v 

posameznih državah, revizorjem, svetovalcem. 

Osebnih podatkov ne prodajamo in jih ne delimo z drugimi organizacijami. Sami 

odločate, kako komuniciramo z vami (po pošti, elektronski pošti, telefonu). Svojo 

izbiro lahko spremenite s sporočilom  na elektronski naslov: info@fsk.si.  

 

2. Piškotki 

Forum slovanskih kultur uporablja piškotke, da bi izboljšal vašo uporabniško 

izkušnjo. Piškotkov ne uporabljamo za pridobivanje podatkov o vašem sistemu 

ali v oglaševalske namene. 

 

3. Dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih hrani FSK 

Imate pravico zahtevati kopijo vseh vaših osebnih podatkov, ki jih hrani FSK. 

Kopijo bom poslali vam (ali kateremu koli drugemu nadzorniku podatkov na 
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vašo zahtevo in kadar bo to mogoče) najpozneje v 40 dneh od prejema vaše 

zahteve. Če želite dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo, nam pošljite 

svojo zahtevo na naslov: 

Forum slovanskih kultur 

Mestni trg 18 

1000 Ljubljana 

 

4. Posodabljanje in spreminjanje osebnih podatkov, omejevanje obdelave 

Če želite posodobiti ali spremeniti vaše osebne podatke, ki jih hrani FSK, ali 

omejiti njihov obdelavo, nam pišite na naslov: 

Forum slovanskih kultur 

Mestni trg 18 

1000 Ljubljana 

 

5. Soglasje 

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja, ki ga lahko 

kadarkoli umaknete s pisnim sporočilom na elektronski naslov info@fsk.si ali s 

klikom na gumb „odjava“ v naših elektronskih sporočilih. V tem primeru bomo 

vaše podatke izbrisali in jih ne bomo več uporabljali za namene, določene v 1. 

členu.  

Vaše podatke bomo hranili, dokler ne umaknete soglasja. 

 

Če menite, da so bile vaše pravice do varovanja podatkov kršene, imate pravico 

do pritožbe državnemu nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov: 

Informacijski pooblaščenec RS, Zaloška c. 59, Ljubljana. 

 

Ljubljana, 10. maj 2018 

  

 

 

 

 
 

mailto:info@fsk.si

