Varstvo osebnih podatkov na portalu
eGlasbenaŠola.si
Vsi posredovani podatki, ki nam jih posredujete, bodo brezpogojno varovani in z njimi se
bo ravnalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.1.RS št.
86/2004, 113/2005).
Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez vašega privoljenja, jih
kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v
primerih, ki jih določa zakon.
Kadar nam boste posredovali vaše podatke, bomo le te uporabili izključno za potrebe
pošiljanja informacij, ki jih boste zahtevali. Zagotavljamo, da vaših osebnih podatkov ne
bomo nikoli zlorabili, vam pošiljali nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako
drugače kršili vaše zasebnosti.
Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v
namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.
Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to
potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Zagotavljamo vam, da
bo dostop do vaših podatkov po izpolnitvi namena blokiran.
Vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali pri vpisu ali pozneje, lahko kadarkoli
preverite, naknadno spremenite ali izbrišete tako, da pošljete zahtevo na naslov
info@eglasbenasola.si.
Zagotavljamo vam, da bomo na vašo pisno zahtevo, naslovljeno na navedeni naslov:
• omogočili vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v
zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas, ter njihovo prepisovanje;
• posredovali izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se
nanašajo na vas;
• posredovali seznam, kateri osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov
in se nanašajo na vas, komu, kdaj in na kakšni podlagi, so bili v skladu s tretjim
odstavkom 22. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju
posredovani;
• omogočili vpogled v vire, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o uporabniku vsebuje zbirka
osebnih podatkov in metodo obdelave;
• dopolnili oziroma popravili osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni,
netočni ali neažurni;
• izbrisali osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva.

Zagotavljamo vam, da bomo sprejeli vse predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje
osebnih podatkov, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali
namerno nepooblaščeno uničevanje teh podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor
tudi nepooblaščeno obdelavo teh podatkov tako, da bomo poskrbeli, da se:
• varujejo prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemsko programska
oprema;
• varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
• preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu,
• vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih;
• omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali
vnešeni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče
zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih
podatkov.

