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Politika zasebnosti
To politiko je Slovenski odsek ISACA® (Information Systems Audit and Control Association ®) na
podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov sprejel za spletne strani http://www.isaca.si, katerih
lastnik je. Politika določa našo prakso zbiranja,
uporabe in razkrivanja podatkov, ki bi jih lahko
posredovali prek naših spletnih strani. Pred uporabo spletnih strani ali posredovanjem podatkov
to politiko podrobno preberite. Spletne strani so
namenjene prebivalcem Evropske unije.

obrazcu zahteve. Zgolj našim članom pa je
namenjena izjava, s katero se izrecno strinjajo,
da se njihovi podatki javno objavijo na teh spletnih straneh.
Razen podatkov, ki so z izrecnim dovoljenjem
objavljeni na naših spletnih straneh, pridobljenih
podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen
če bi bilo to potrebno zaradi poslovanja ali izpolnjevanja zakonskih obveznosti odseka. Za verodostojnost osebnih podatkov ste odgovorni obiskovalci.

Vaše soglasje

Pasivno zbiranje podatkov

Z uporabo naših spletnih strani pristajate na
pogoje v tej politiki zasebnosti. Ob vsakem posredovanju podatkov prek naših spletnih strani
soglašate z njihovim zbiranjem, uporabo, razkritjem ali drugačno obdelavo v skladu in za namene
obdelave, kot je to določeno v poglavjih »Podatki,
ki jih posredujete« in »Uporaba in razkrivanje
podatkov«.

Ob sprehajanju po spletnih straneh se lahko
nekateri anonimni podatki zbirajo pasivno (to je
brez vašega aktivnega posredovanja) s pomočjo
različnih tehnologij, na primer piškotkov, spletnih
etiket ali transparentnih grafik in zbiranja podatkov o navigaciji (dnevniške datoteke, strežniški
dnevniki, slednje klikom z miško). Spletni brskalnik spletnim stranem samodejno posreduje nekatere tovrstne anonimne podatke, na primer URL
spletne strani, s katere ste prišli na našo, naslov
po spletnem protokolu (IP) in različico vašega
spletnega brskalnika.

Otroci
Naše spletne strani niso namenjene otrokom,
mlajšim od 13 let. Podatkov o obiskovalcih te starosti namerno ne bomo zbirali. Staršem svetujemo, naj se z otroci pogovorijo o uporabi spleta in
informacijah, ki jih razkrivajo na spletnih straneh.

Podatki, ki jih posredujete
Na naših straneh zbiramo informacije o obiskovalcih z nudenjem povezav za zastavljanje vprašanj in pošiljanje sporočil članom Upravnega
odbora odseka, za naročanje našega mesečnika
in obvestil ter z zastavljanjem določenih vprašanj
in z omogočanjem komuniciranja z nami prek
elektronske pošte in/ali obrazcev za zbiranje povratnih informacij, pri čemer lahko od vas, da bi
vam omogočili posebne storitve in funkcije ali
sodelovanje v določenih dejavnostih (na primer
na predavanjih, seminarjih…), zahtevamo posredovanje informacij, ki razkrivajo vašo identiteto.
To so informacije, ki jih je moč nedvoumno povezati z vami, na primer vaše polno ime in elektronski naslov. Kateri podatki so v posameznem primeru obvezni je vsakič posebej označeno v
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Za namene statistike, ugotavljanja oziroma
odpravljanja težav s strežnikom in urejanja spletnih strani si pridržujemo zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz
katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.
Piškotki nam lahko povedo, kako in katere spletne strani obiskujete in v kolikšnem številu. Ta
tehnologija ne zbira osebnih podatkov o posameznem obiskovalcu strani, ampak le združene
informacije. Namen te tehnologije je izboljšati
spletne strani, jih prilagoditi uporabniškim nastavitvam, zbirati in analizirati statistične podatke…
Tovrstni podatki se brez vašega soglasja ne
kombinirajo z osebno določljivimi podatki, zbranimi drugod. Svoj brskalnik lahko nastavite tako,
da vas bo obveščal, ko prejme piškotek, ali pa
shranjevanje slednjih povsem onemogočite, vendar nekatere funkcije spletnih strani brez uporabe
piškotkov morda ne bodo delovale.
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Uporaba in razkrivanje podatkov

Varnost

Če ni drugače navedeno, lahko zbrane podatke uporabljamo za izboljšavo vsebine naših
spletnih strani ali naših storitev, njihovo prilagajanje, posredovanje informacij na zahtevo, v
namene trženja, raziskav in vse druge tukaj
navedene namene.

Ob prenosu podatkov na naše spletne strani
zagotavljamo razumno mero zaščite osebno
določljivih podatkov pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spreminjanjem
ali uničenjem. Zavedati se morate, da spletni prenosi podatkov niso nujno povsem varni in brez
napak. Še posebej elektronska pošta, ki jo pošiljate na ali s teh spletnih strani, morda ni varna,
zato se še posebej skrbno in premišljeno odločite, katere podatke pošiljate prek e-pošte. Poleg
tega ste sami odgovorni za varno hranjenje gesel,
identifikacijskih (matičnih) številk ali drugih posebnih storitev spletnih strani, ki jih uporabljate.

S sprejemom te politike zasebnosti ste seznanjeni, da nam lahko kadarkoli pisno ali po elektronski pošti prepoveste nadaljnjo objavo in/ali
uporabo vaših osebnih podatkov za namene
neposrednega obveščanja in trženja. V tem
primeru smo dolžni v 15 dneh tako uporabo
ustrezno preprečiti ter vas o tem v nadaljnjih
petih dneh pisno ali po elektronski pošti obvestiti. Stroške vseh dejanj v zvezi s tako zahtevo
krijemo sami.
Neomejeno pa lahko izkoristimo vse informacije, pridobljene prek spletnih strani, ki ne razkrivajo identitete. V kolikor prek spletne strani
posredujete osebno določljive podatke, jih lahko kombiniramo z drugimi aktivno zbranimi
podatki, razen če ni ob samem zbiranju podatkov navedeno drugače.
Posredovane osebno določljive podatke lahko
razkrijemo tretjim strankam le, če bi bilo to potrebno zaradi poslovanja ali izpolnjevanja
zakonskih obveznosti odseka. V primeru razkritja zaradi zahtev poslovanja bomo od tretje
stranke zahtevali soglasje, da bo s podatki
ravnala skladno s to politiko zasebnosti in jih
uporabljala izključno v namene, za katere so ji
bili podatki razkriti ali posredovani.
Zbiranje in razkrivanje podatkov po tej politiki
zasebnosti lahko vključuje posredovanje podatkov sodnim oblastem izven države vašega
prebivanja, ki nimajo nujno enake zakonodaje
in predpisov glede osebno določljivih podatkov.
V takih primerih vas bomo, skladno s to politiko, zaprosili za soglasje k tovrstnemu posredovanju in razkritju.

Povezave do drugih spletnih strani
Naše spletne strani se lahko nanašajo ali vsebujejo povezave do drugih spletnih strani, za katere
ta politika zasebnosti ne velja. Svetujemo vam,
da preberete politiko zasebnosti vsake spletne
strani, ki jo obiščete.

Kako do nas
Če imate vprašanja, pripombe, pritožbe ali
pomisleke glede politike zasebnosti ali informacijskih praks na naših spletnih straneh, ali ne želite nadaljnje komunikacije, nam to sporočite:
Slovenski odsek ISACA
Dunajska cesta 160
1000, Ljubljana, Slovenija

e-pošta: predsednik@isaca.si ali
tajnik@isaca.si

Spremembe Politike zasebnosti
Spremenjena politika zasebnosti bo objavljena na
naših spletnih straneh. Prosimo, da spremembe
občasno preverjate, še posebej, preden posredujete kakršnekoli osebno določljive podatke.

Dostop, popravki in izbris
Za zagotavljanje natančnosti, ažurnosti in popolnosti osebno določljivih podatkov, ki jih posredujete prek spletnih strani, se obrnite na nas na
načine, navedene v nadaljevanju. Storili bomo,
kar je potrebno za posodobitev, popravek ali
izbris vaših podatkov iz naše zbirke.
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