PRAVNO OBVESTILO
SPLOŠNO
Obiskovalci spletne strani uporabljate spletno stran, njene dele, vsebine in aplikacije, ki tečejo na
spletni strani, izključno na lastno odgovornost.
Upravitelja spletne platforme (spletne strani) consulta.si sta Društvo za podporo civilne družbe in
Društvo za razvoj in varovanje GEOSSa.
Z uporabo spletne strani in povezav do aplikacij se šteje za soglasje obiskovalca, da se strinja s temi
splošnimi pogoji poslovanja.
VSEBINA in ODGOVORNOST
Spletna stran nudi vsebino, ki je koristna za delo nevladnih organizacij, njihovih partnerjev in lokalnih
skupnosti. Aktualnost informacij o razpisih, veljavni zakonodaji in podobnih vsebinah je vezana na
datum objave prispevka.
Upravitelja ne prevzemata nikakršne odgovornosti v primeru, če se spregleda kakšno pomembno
informacijo ali drugo vsebino, objavljeno na svetovnem spletu ali posredovano v objavo. Katerakoli
informacija na spletnih straneh se lahko kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila. Upravitelja
ne prevzemata nikakršne odgovornosti o točnosti in pravilnosti na spletni strani objavljenih informacij
in vsebin, ne prevzemata odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in ne
prevzemat odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletne strani nastala zaradi
uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin. Na spletnih straneh www.consulta.si so objavljene tudi
informacije tretjih oseb in povezave na spletna mesta tretjih oseb. Upravitelja ne prevzemata nobene
odgovornosti za tam navedene informacije ali za razpoložljivost vsebin in storitev na spletnih mestih
tretjih oseb.
Upravitelja ne odgovarjata za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe oglaševanih aplikacij tudi ne jamčita
za uspešnost uporabe programa. Prav tako ne odgovarjata za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz
uporabe oziroma nezmožnosti uporabe aplikacij, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali
pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
I. PRIJAVA NA E-OBVESTILA
Upravitelja informirata zainteresirane preko posredovanja novic na elektronski naslov na podlagi
vnaprejšnje privolitve oziroma na javno dostopen elektronski naslov organizacije.
S prijavo na prejemanje novic in potrditvijo varnostnega gesla oziroma drugim aktivnim ravnanjem
podate upraviteljema privolitev za obdelavo tega elektronskega naslova kot osebnega podatka.
Elektronski naslov, katerega ste podali za prejemanje novic, bomo uporabljali izključno za pošiljanje
informacij, ki jih smatramo pomembne za nevladne organizacije; obveščali vas bomo o javnih razpisih,
na katere se lahko prijavijo NVO, pravnih novostih za NVO, novicah iz nevladnega sektorja, novicah
lokalnih skupnosti, dogodkih iz nevladnega sektorja, dogodkih, ki jih organiziramo mi, vabilih na
dogodke iz nevladnega sektorja, koledarju dogodkov in morebitnih tržnih vsebinah, ki jih ponujamo.

Vašega elektronskega naslova ne bomo posredovali v uporabo tretjim osebam, razen če bi od nas to
zahteval zakon.
Obvestila boste lahko prejemali tako z našega skupnega elektronskega naslova, kot tudi s službenih
elektronskih naslovov naših zaposlenih, zaradi vsebinske delitve dela v naši organizaciji.
Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavite; to nam sporočite na info@consulta.si ali nas pokličite
na 01/3209-484 ali 059 927 619. Na navedenem elektronskem naslovu in telefonskih številkah smo
prav tako na voljo za vaša morebitna vprašanja glede varstva vaših osebnih podatkov v naši organizaciji.
Vaše podatke bomo hranili ne dlje kot je to potrebno za izvajanje informiranja oziroma prej, če boste
podali zahtevo za izbris vaših osebnih podatkov.
II. UDELEŽBA NA DOGODKIH
Kot dogodek se šteje vsaka organizirana dejavnost upraviteljev, predvsem različne prireditve,
konference, seminarji, zabavni dogodki namenjeni druženju, delavnice in podobno.
Če je za udeležbo na dogodku potrebna prijava, bomo vaše podatke, oddane preko prijavnice, uporabili
za potrebe organizacije javnega dogodka in morebitnega informiranja ter ohranjanja morebitnih
potrebnih stikov.
Vaša prijava na dogodek pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa z enima ali obema upraviteljema
(odvisno od vrste dogodka in organizatorja dogodka). Obdelava vaših posredovanih osebnih podatkov
temelji na t.i. pogodbenem razmerju, četudi ne gre za tipično pogodbeno razmerje.
Na nekaterih dogodkih je potrebna registracija prisotnih, saj te podatke potrebujemo za izpolnitev
določenih obveznosti. Če je dogodek financiran iz javnih sredstev, listo prisotnih udeležencev
potrebujemo tudi za potrebe poročanja financerjem.
S prijavo na dogodek soglašate z razgrnitvijo vašega imena, priimka, organizacije, elektronske pošte in
podpisa ostalim udeležencem, zgolj zaradi izvedbe registracije prisotnih, ki se izvaja preko izpolnitve
skupne liste prisotnosti.
Na dogodku boste lahko kot udeleženec fotografirani ali posneti. Tako nastali posnetki bodo lahko
javno objavljeni na spletu ali v medijih ali kako drugače dostopni širši javnosti. Z vašo udeležbo na
dogodku in ne umiku fotografiranju, snemanju se šteje, da podajate privolitev k tovrstni obdelavi vaših
osebnih podatkov.
Vaše osebne podatke bomo hranili še do pet let po končanem dogodku in jih nato v enem letu izbrisali.
Če je javni dogodek financiran iz javnih sredstev, bomo vaše osebne podatke hranili vse dokler smo
zavezani financerju te podatke hraniti.
Vsak posameznik, katerega osebne podatke obdelujemo, ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi
podatki, njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni z veljavnimi predpisi, tudi pravico
do izbrisa, do omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti.
Vsak posameznik ima tudi pravico do vložitve pritožbe na obdelavo njegovih osebnih podatkov pri
Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija (www.ip-rs.si).

Če imate dodatna vprašanja glede varstva osebnih podatkov na naših javnih dogodkih, če uveljavljate
ugovor ali želite izbris vaših osebnih podatkov, nam pišite na info@consulta.si ali nas pokličite na
01/3209-484 ali 059 927 619.
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